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সাধারণ পাঠাগার হইতে 

শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত । 
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“ প্রকাশকের মন্তব্য| 
আজ “দারোগার দণ্তর” সপ্তম বসরে পদার্গণ করিল। 

দেশে সাময়িক পত্র নিয়মিতরূপে এত অধিক দিন একাদি- 

ক্রমে প্রচলিত থাকা বড় অনেকের ঘটেনা; সুতরাং ইহা 

গৌরবের কথা, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রাহকগণের 
উপরেই সাময়িক পত্রের জীবন ও উন্নতি নির্ভর করে 

আমাদের সেইব্ধপ অনুগ্রাহক গ্রীহক, যথেষ্ট আছেন বলিয়া, 

আজ আমর! গৌরবান্বিত হইতেছি। আজ তাই এই আনন্দের 

দিনে নূতন বর্ষারস্তে সেই সকল গ্রাহকের নিকট আস্তরিক 
রুৃতজ্ঞতা জানাইতে আপিয়াছি। তাহাদের এইরূপ অনুগ্রহ 

ও সাহাধ্য পাইলে অন্ততঃ আমাদের জীবনঙ্ীল পর্য্যন্ত 
এই দারোগার দপ্তরের অস্তিত্ব থাকিবে । 

কেহ কেহ এইরূপ বলিয়! &থাকেন যে, এই দারোগার 
দপ্তরের দ্বারা জুয়াচোর, বদ্যায়েখদিগের নূতন জুর়াচুরি বুদ্ধির 
পথ প্রদর্শন করা হয়। কিন্ত জানি না, ইহা দ্বার জুয়াচোর- 
গণ সাহাষ্য প্রাপ্ত হয়, কিন্ব।৷ সাধারণ লোকে সেই জুয়াচোর- 
গণ-কৃত কার্যের বিপক্ষে বাধা দ্রিবার জন্য উপায় শিক্ষা প্রাপ্ত 

হয়। কারণ, আমর। কল্পনার অতিরঞ্জিত কোন চিত্র এই 

পুস্তকে দিই না) যাহা বাস্তবিক ঘটনা, এ দেশীয় জু়াচুরি 
বুদ্ধির আয়ত্বাধীন, তাহাই ইহাতে লেখা হইয়া থাকে। 
তাহার পর সামান্য জুয়াচোর, বদ্মায়েন লোক পুস্তক পাঠ 
করে না; শিক্ষিত জুয়াচোরগণ পুস্তক পাঠ করে বটে, 
কিন্ত এরূপ পুস্তক দ্বার! তাহাদের বুদ্ধি-ৃদ্তির বিশেষ সাহাব্য 
হইয়া! থাকে, তাহা যদি মানিয়া লওয়া হয়। তবে আমাদের 
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দারোগাঁর দপ্তর অপেক্ষা ভয়ানক খটনা-পূর্ণ বিলার্তী'ডিটেক্টিত 
গল্প পুস্তক “হইতে তাঁহার! অনেক অধিক সাহায্য পাইতে পারে। 

ইহ! ত গেল, প্রতিদ্দিন-ঘটিত এ দেশীয় ঘটনার কথা। কিন্তু 
ষখন কল্পনার অতিরঞ্জিত ঘটনা-পুর্ণ নভেলাদি পড়িয়া এ দেশীয় 

সত্রী-বালকগণ বিকৃত-বুদ্ধি ও বিজাতীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, 
তখন ত কেহ কোন কথা কহেন না, সেরপ নতেলাদি 

সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রক্কাশ করেন না! ইহার কারণ কি, 
কেহ কি বলিতে পারেন? 

“দারোগার পুর” একবারে সম্পূর্ণরূপ নূতন ধরণের পুস্তক । 
_এরপ পুস্তক ইতি-পুর্বে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয় নাই। 
স্বতরাং ইহী কোন্ শ্রেণীর পুস্তক, ইহা! “কাব্য বা উপন্তাস” 
তাহা অনেকে ঠিক করিতে পারেন না। তবে ইহা গল্প 

ধরণে লেখা হুইলেও, ইহাকে কাল্পনিক ঘটনা-পুর্ণ উপন্যাস 
বলা যাইতে পারে না। এরূপ স্থলে ইহার লেখক “উপন্তাসিক” 
পদ-বাচ্য কিরূপে হইবেন, বলিতে পারি না। আর বোধ হয়, 

এ পর্ধ্যস্ত সে কথ! কেহ বলেন নাই। তবে কোঁন লেখক 

“দারোগার দপ্তরের গল্প-লেখক”কে “কবি-উপন্তাসিক” বলিয়া, 

বিদ্রপ-বাণ বর্ষণ করিলেন কেন বুঝিতে পারিলাম না| অবশ্ঠ 

ইহা স্বীকারধ্য যে, কোন কোন সমালোচক দারোগার দপ্তরের 

ঘটনা-সমাবেশের বৈচিত্র্য ও পুস্তক-গত ভাষা সম্বন্ধে প্রশংন! 

করিয়াছেন । ৃ 

_ আর একটা গুরুতর কথা এখানে না বলিয়া! থাকিতে 
পারিলাম না। গত বৎসর বৈশাখ মাসে দারোগার দপ্তরে 
“মাংস ভোজন”. নামে ষে পুস্তকখানি বাহির হইয়াছিল, সেই 
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সম্বন্ধে “পুর্ণিমা” পত্রিকায় শ্রদ্ধাম্পদ বাবু অক্ষয়চন্ত্র সরকার 
মহাশয় আমাকে সমাঁজ-দ্রোহী বলিয়! প্রচার করিতে গ্রস্ত 

হইয়াছেন। তবে যদি মাংস ভোজন পুস্তকের ঘটননর যথার্থ নাম 
»ধামাদি এবং কাধ্য-কলাঁপ যথার্থ বলিয়া অক্ষয় বাবুর নিকট 
প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, তবে আমার উক্ত কলঙ্কের ক্ষালন , 

হইবে । কিন্ত বিজ্ঞ, ভূতপূর্বব “সাঁধারণী” পত্রের উপযুক্ত সম্পাদক 
মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমর! ষে নকল সমাজ-কালিমাঁৰ 

গ্রচার করি, সেই কালিমার প্রক্কত নিয়োক্তীর নাম ধাম 
গ্রভৃতি প্রকাশ করা কি আমাদের কর্তব্য? বিশেষতঃ উন 

ঘটনার নীরক, একজন সন্ত্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি (বোধ হয় (1) 

মুন্সেফ)। আর অক্ষয় বাবু যেসময় সংবাদ পত্র পরিচালন" 

করিতেন, বোধ হয়, উক্ত ঘটনা সেই দময়ে খাঙ্গাল। দেশের 

মধ্যেই ঘটিয়াছিল। (অবন্ত কলিকাঁতার লোকে সে স্থানকে 

“বাঙ্গাল” দেশ বলিয়া থাকেন» । অতএব অক্ষয় বাবুর পক্ষে 

উক্ত ঘটনাকে কান্ননিক বলিয়া*ধারণা কর! কি বিজ্ঞতার কার্ধ্য 

হইয়াছে? অপর লোক হইলে আমরা এ বিষয়ে কিছুমাত্র 
উল্লেখই করিতাম ন1। 

যাহ! হউক, পরিশেষে পরম কারুণিক ভগবানের নিকট 

প্রার্থনা করি, যেন তাহার অন্ুকম্পার পূর্ব্ব পূর্ব বঙ্নরের স্তাঁয় 
এ বতসরেও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া, দারোগার দপ্তর 

আরও উন্নতি পথে অগ্রনর হয়, এবং ইহার জীবনের গ্রন্তি 
দঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হয়। ইতি___-. 

ৰ সিক্দারবাগান-বান্ধবপুস্তকালয় ] শ্রীবাণীনাথ ননী, 
ও সাধারণ-পাঠাগার। গ্রকাশক। 





একদ্রিবস প্রাতঃকালে থানার সম্মুখে বেড়াইতেছি, এরূপ 

সময়ে একটী, লোকের মুখে শুনিতে পাইলাম যে, রাস্তার ধারে 
পুলিন্দার ভিতর একটী মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে । ধাহীর, 
নিকট হইতে আমি উহা! গুনিতে পাইলাম, ভাহীকে ডাকিয়! 

দুই একটা কথা জিজ্ঞাসাও করিলাম; কিন্তু তাহার নিকট 

হইতে কোনরগ সন্তোষজনক" উত্তর প্রাপ্ত হইলাম না। 
আমি তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি মৃতদেহ কি 

নিজ চক্ষে দেখিয়! আসিয়াছেন ?” 

পথিক। না। 

আমি। তবে আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন ফে, 
রাস্তার ধারে পুলিন্দার ভিতর একটা লাম পাওয়! গিয়াছে? 

পথিক। আমি শুনিয়াছি। ূ ৃ 

আমি। কাহার নিকট হইতে আপনি শুনিয়াছেন? 
পথিক। তাহার নাম ধাম জানি না। রাস্তা দিয়া একটী 

লোক অপর আর একজনকে বলিতে বলিতে যাইতেছিল, 

তাই আমি শুনিয়াছি। 



৮ দারোগার দণ্তরঃ ৭৩তম সংখ্যা । 

আমি। কোন্ স্থানে এবং কোন্ রাস্তায় লাঁস পাওয়া 
গ্রহ, তাহার কিছু শুনিয়াছেন ? 

| ক্ু। না, তাহা শুনি নাই। 
রী ঠা ঠি কবে পাওয়া গিয়াছে, তাহা কিছু শুনিয়াছেন ? 
পিক আজ পাওয়া গিয়াছে। 

. ধিক এই কথা শুনিয়া একবার মনে হইল, হয় ত 

এন কান স্কানে রাস্তার কিনারায় পুলিন্পার ভিতর 
একটা, এ্লীম পাওয়া গিয়া থাঁকিবে। ইহা যদি প্রত হয়, 

তাহা হুইলে ইহার সত্যাসত্য জানিতে অধিক বিলম্ব হুইবে 
না, কোন না কোনরূপে এখনই তাহার সংবাদ আসিয়া 

উপস্থিত হইবে । আবার মনে হইল, কলিকাতা। সরে মধ্যে 

মধ্যে যেমন এক একটা মিথা। সংবাদ প্রচারিত হইয়] 

গড়ে, ইহাঁও হয় ত সেই প্রকারের কথ!। 

মনে মনে এইরূপ ভাবির সেই পথিককে কহছিলাম, 

দ্যান মহাশয় । আপনি এখন প্রস্থান করুন) কিন্তু সবিশেষ- 

রূপ না জানিয়া এরপ কোন কথ। জনসাধারণের মধ্যে কখন 

গ্রকীশ করিবেন না। কারণ, আপনি সবিশেষরূপে নিশ্চরই 

অবগত আছেন যে, কলিকাতা! সহরের মধ্যে যত প্রকার 
গুজব উঠে, তাহার এক তৃতীয়াংশও সত্য হয় না|” 

আমার কথা শুনিয়া পথিক সেই স্থান হইতে প্রস্থান 
করিলেন, আমিও সেই স্থানে বেড়াইতে লাগিলাম। 

. ইহার দশ মিনিট পরেই সংবাদ আসিল, চটমোড়া একটা 

লাস একট্রী বাষ্সের ভিতর বেওয়ারিশ অবস্থায় যোড়াবাগান 

থানায় পাওয়। গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া, পূর্বের সংবাদকে 



বেওয়ারিশ লাস। ৯ 

আর মিথ্য। গুজব বলিতে পারিলাম না। আমারদিগের যেরূপ 

নিয়ম আছে, দেইরূপ ভাবে যৌড়াবাগানের *্থানায় গিয়া 

*উপস্থিত হইলাম । তথায় বুঝিলাম যে, থে সংবাদ প্রাপ্ত হয়া" 
ছিলাম, তাহার একবর্ণও মিথ্যা নছে। | 

আমি থানায় গিয়] দেখিলাম, সেই লাসের পুলিনা সম্পূর্ণ 

রূপে খোল! হয় নাই। আমি সেই স্থানে গমন করিবামীব্রই 
যে খোলা হুইল, তাহাঁও নছে। আমি সেই স্থানে উপস্থিত 

হইলে পর, ক্রমে উর্ধতন কর্্মচারীগণ আসিয়! সেই স্থানে 

একত্র হইলেন। তাহারা আসিলেও বাক্সের তিতর* হইতে 

সেই লাস বাহির কর! হুইল না। ডাক্তার নাহেবকে সংবাদ 
প্রেরণ কর হইল, এবং করোণার সাহেবের মিকট একখানি 

পত্র সহ একজন কর্মচারী প্রেরিত হইল। ক্রমে ডাক্তার 
সাহেব আপিয়া উপস্থিত হইলেন, ও কয়েকজন জ্কুরি সমভি- 

ব্যাহারে করোণার সাঁহেবও" আগমন করিলেন। 

এইরূপে কলে নেই স্থানে সমবেত হইলে, যেবাক্সের ; 
ভিতর সেই মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা সকলের সম্মুখে 
আনীত হুইল। উহা ডবল টিনের একটা বেশ মজবুত বাকা) 

কিন্ত নূতন নহে, পুরাতন। দেখিলে বোধ হয়, বহুদিবস 
হইতে সেই বাক্সটী অব্যবহা্্যরূপে কোন স্থানে রক্ষিত ছিল। 

শুনিলাম, যে সময় বাক্সটা থানায় আনিয়া জম! দেওয়! 

হয়, সেই সময় উহাতে চাবি বন্ধ ছিল, এবং খুব মজবুত 
দড়িতে উহা! বাধা ছিল। আমরা সেই স্থানে উপস্থিত হইবার 

পূর্বেই, যে দড়ি দিয়া বাক্সটা বাধ! ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে 
খুলিয়া, বাক্সটার চাবি ভাঙগিয়া ফেল 'হইয়াছিল। 



১৩ ধারোগার দপ্তর, এ৩ম সংখ্যা । 

কিন্ূপে বাক্সটা থানায় আসিয়া! উপস্থিত হইল, কিরূপ 

সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়! উহার দড়ি খুলিয়া! ফেলা হুইল, 

ও বাঝ্নের চাবি ভাঙ্গিয়া ফেলা হুইল, প্রথমে তাহাই জানিবার 

প্রয়োঙ্গন বিবেচনা কৰিয়! একজন উর্ধতন কর্মচারী জিজ্ঞাস 

করিলেন, “কোন্ কর্মচারীর সম্মুখে এই বাক্সটা প্রথম থানার 
ভিতর আনীত হয় ?” 

থানার ারোগ! নিতাস্ত ভীত অন্তঃকরণে উত্তর প্রদান 

করিলেন, “আমারই সম্মুখে প্রথমে এই বাক্স থানার ভিতর 
আনয়ন করে।” | 

* উর্ধতন কর্মচারী । কে এই বাক্স থানায় আনিয়! জম দেয়? 

: দারোগা 1৭ পোর্টকমিশনরের একজন চাপরাশি ছুইজন 
কুলির সাহায্যে এই বাঝ্সটা থানার ভিতর আনয়ন করে। 

উর্ধতন কর্মচারী । পোর্টকম্মিশনরের সেই চাপরাশিকে তুঙ্গি 
চিন? রর 

দারোগা । তাহাকে চিনি বৈকি। 

উর্ধতন কর্মচারী । সে এখন কোথায়? 

দারোগা । তাহাকে আমি থানাতেই রাখিয়াছি, এই 
সে উপস্থিত আছে। 

উর্ধতন কম্মচারী। উহার সঙ্গে যে ছুইজন কুলি ছিল? 

দারোগা । তাহারাও এখানে উপস্থিত আছে। 8২ 
উঃ কঃ। (চাপরাশির প্রতি ) এবাক্স তুমি কোথায় পাইলে? 
ঢাপরাশি। রাত্রি ছুইটার পর আমি পাহারা দিবার 

নিমিন্ত গঙ্গার ধারে গমন করি। সেই স্থানে এই বাঝসটী 
মাধি দ্বেখিতে পাই।” 
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তন কর্চারী। গঙ্ষার ধারে কোন্ স্থানে এই বাঝসটী 

ছিল? | 
চাপরাশি | গঙ্গার ধারে যে সকল খোলা মালগুদাম আছে, 

তাহারই একটী গুদামের ভিতর এই বাক্সটা রক্ষিত ছিল। 

উদ্ধতন কর্মচারী । যে স্থানে বাক্সটা ছিত্র, সেই স্থানে 

আর কোন্ কোন্ ব্যক্তি ছিল? 
চাপরাশি। আর কেহই ছিল না, বেওয়ারিশ অবস্থায় 

কেবল বাক্সটাই ছিল মাত্র। 
উর্ধতন কর্মচারী । উহা! যে বেওয়ারিশ, তাহ তুমি কিরূপে 

বুঝিতে পারিলে? ৃ 

চাঁপরাশি। আমি প্রথমতঃ ভাবিয়াঁছিলাঁম যে, যাহার বাক্স, 

নে সেই স্থানে রাখিয়া অপর কোন কাধ্য উপলক্ষে স্থানান্তরে 
গমন করিয়াছে, কার্য শেষ হইলে যখন আসিবে, সেই সমস্ব 
তাহার বাক্স লইয়া যাইবে। কিন্ত অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত অপেক্ষা 

করিয়া ষখন দেখিলাম, সেই বাক্স লইবার নিমিত্ত কেহই 
আদিল না, তখন সহজেই আমি উহাকে বেওয়ারিশ মনে 
করিয়া আমার প্রধান কর্মচারীর নিকট সংবাদ প্রেরণ 

করিলাম। তিনি সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ওই বাক্স বেওয়ারিশ 
বলিয়া থানায় জম দিবার নিমিত্ত আমাকে অনুমতি প্রদান 

করিলেন। তাই আমি এই বাক্স আনিয়া থানায় জম] দিয়াছি। 

উদ্ধতন কর্মচারী । তোমার সঙ্গে যে ছুইজন কুলি আসি- 
মাছে, উহার! কাহার! ? 

চাপরাশি4 উহারা মুটিয়ার কার্য কৃরে, এবং নিকটবর্তী 
এক স্থানে থাকে । যখন আমি দেখিলফ্ম ষে, এই বাক্সটা 



১২ দ্ধারোগার ঘণ্তর, ৭ম সংখ্যা । 

অতিশয় ভারি, দুইজন লোক ব্যতীত কোনরূপেই উহা 

থানায় আনা যাইতে পারে না, তখন এই ছুইজন কুলিকে 

আমি ইহাদিগের গৃহ হইতে ডাঁকাইয়া আনি, ও ইহাদিগের 

সাহায্যে এই বাক্সটা আমি থানায় আনিয়! উপস্থিত করি। 

উর্ধতন কর্মচারী । এই বাক্সটী থানায় জম! দিবার সময় 

উহার ভিতর কি আছে, তাহা তোমরা দেখিয়াছিলে কি? 

চাঁপরাশি । ন! মহাশয় । তাহা আমর। দেখি নাই। 

উহার, ভিতর কি আছে, তাহা খুলিয়া দেখিবার নিয়ম আমা- 

দিগের নাই। যেরূপ অবস্থায় যে কোন বেওয়ারিশ দ্রব্য 

গাওয়া যায়, সেইরূপ অবস্থায় তাহা আনিয়া আমর! থানায় 

জম দিয়া ধাকি। 

উর্ধতন কর্মচারী । তোমরা যদি এই বাক্স ন ুলিয় 
থাক, তাহা হইলে ইহা খুলিল কে? 

চাপরাশি । থানায় আনিবার পর দারোগা মহাশয় উহ 

থুলিয়াছেন। দোহাই ধর্্মাবতার! আমরা উহ খুলি নাই। 
তন কর্মচারী । যে সময় দারোগা! মহাশয় এই বাক্স 

থোলেন, সেই সময় তুমি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলে? 
চাপরাশি। আজ্ঞা হা, আমি সেই সময় সেই স্থানে 

উপস্থিত ছিলাম । আমার সম্মুখেই এই বাক্স খোলা হুয়। 

উর্ধতন কর্মচারী । (দারোগার প্রতি ) কেমন, তুমিই এই 

বাক্স প্রথমে খুলিয়াছিলে ? 

দারোগা । আজ্ঞা হা, আমি উহা! খুলিয়াছিলাম। 
উর্ধতন কর্মচারী । এই বাক্স খুলিবার তোমার কি প্রয়ো- 

জন হুইয়াছিল? 
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দারোগা । এই বাক্স যখন জমা করিয়। দিবার নিমিত্ত 

থানার আন! হয়, তখন উহার ভিতর কি দ্রব্য আছে, 

তাহা না জানিয়| উহা কিরূপে জমা করিয়া লইতে পারি? 
মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া যে দড়ি দিয়া এই বাক্স জড়াইয়া 
বাধ ছিল, তাহা প্রথমে খুলিয়া ফেলি। তাহ'র পর দেখিতে 

পাই, বাক্সের চাৰি বন্ধ আছে। ন্থতরাং এই চাবিও আমাকে 

ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। চাবি ভাঙ্গিয়া বাকের ডালা উঠাইয়! 
দেখিতে পাই যে, উহার ভিতর ধে দ্রব্য আছে, তাহা আবার 
চটে মৌড়া। তখন সেই চটের এক পার্ষে অতি অন্পমাত্র 

ফাঁক করিয়! দেখি, উহার ভিতর মৃতদেহ রহিয়াছে। এষ্টু " 

ব্যাপার দেখিয়া আমি তৎক্ষণাৎ আমার উদ্ধতন কর্মচারীকে 
ধবাদ প্রদান করি। তিনি উপর হইতে তৎক্ষণাৎ নীচে 

আগমন করেন, এবং স্বচক্ষে এই ব্যাপার দর্শন করিয়! পরিশেষে 
আপনাদিগের নিকট সংবাদ প্রদান করেন। 

উদ্ধতন কর্মচারী । থানার কেতাবে ভুমি এই বাক্স জমা 
করিয়া লইয়াছ ? 

দারোগা । না। 

উর্ধতন কর্মচারী । কেন? 

,. দারোগা । বাক্সের ভিতর যখন কোন দ্রব্য পাইলাম 
না, অথচ লাস বাহির হইয়া পড়িল, তখন আর কি জমা 
করিয়া লইব? 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 
৪৮৪৫ উড 

থানার দারোগা ও চাপরাশির নিকট এই সকল কথ! 
অবগত হইয়| উদ্ধতন বর্শচারী সেই বাক্স সর্ব সমক্ষে সেই 

স্থানে খুলিতে কহিলেন। আদেশ প্রদান করিবামাত্র তাহার 
সেই আদেশ প্রতিপালিত হইল। 

বাঁক্সের ভাল! খুলিবামাত্র আমরা সকলেই দেখিতে পাই- 
লাম যে, সেই বাক্সের ভিতর চটে মোড়া ও উপরে দড়ি দিয়া 
উত্তমরূপে জড়াইয়া সেই মৃতদেহটা বাঁধা আছে ৷ সেইরূপ 

অবস্থায় সেই চট-জড়ান মৃতদেহ সেই বাক্সের ভিতর হইতে 
বাহির করা হইল, এবং যে দড়ি দিনা উহা! জড়াইয়। বাধা 
ছিল, সেই দড়ি ও চট খুলিয়। দিলে, দেখিতে পাওয়! গেল, 
উহার ভিতর যে মৃতদেহ ছিল, তাহা একটী পুরুষের দেহ। 

' উহার হাত পা দোমড়াইয়া যাহাতে অন্ন স্থানের ভিতর 
স্থান হইতে পারে, সেইরূপ ভাবে বাঁধা হইয়াছিল। 

সেই মুতদেহ দেখিয়া অনুমান হইল, যে ব্যক্তি মরিয়! 

গিক়্াছে, তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের কম হইবে না। 

জাতিতে সু্ধলমান। মৃতদেহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইল) 
কিন্ত উহার কোন স্থানে কোনরূপ জখম বা অপর কোনরূপ 

আঁধাতের চিত্র দেখিতে পাওয়া গেল না। কেবল অনুমান 

হইল বে, উহার বাম গণ্ডে ষেন একটু সামান্ত কাল দাগ 
পড়িয়াছে। | 



বেওয়ারিশ লাস। ১৫ 

ডাক্তার সাছেব নেই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনিও 

সেই খু্তদেহ উত্তমরূপে দেখিয়া কহিলেন, “যদি ইহাকে 

কোন স্থানে আঘাত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাম 
গণ্ডে ব্যতীত যে অপর কোন স্থানে আখাত করা হইয়াছে, 

তাহা অনুমান করা যায় না।” 

তিনি আরও কহিলেন যে, তাহার বিবেচনায় সেই 
ব্যক্তির মৃত্যু চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর হুইয়াছে বলিয়া অনুমান 
হয় না। তিনি তখন এই সকল বিষয় সম্বন্ধে তাহার ঠিক মত 
প্রকাশ করিতে পারিলেন না, ও কহিলেন যে, এখন তিনি যাহা 
বলিতেছেন, তাহা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয় 

বলিতেছেন মাত্র। যে পর্য্যন্ত সেই শব ছেদন করিয়। তিনি 

উত্তমরূপে পরীক্ষা! করিয়া না দেখিতে পারিবেন, সেই পর্ম্যস্ত 

তিনি তাহার ঠিক মত প্রকাশ করিতে. সমর্থ হইবেন না । 
ডাক্তার সাহেবের এই কথা শুনিয়া, সেই মৃতদেহ থে 

স্থানে ছেদন করিলে, পরীক্ষা হইতে পারে, সেই স্থানে উহা 
তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়। দিবার নিমিত্ত উদ্ধতন কর্মচারী সাহেব 
আদেশ প্রদান করিলেন । 

এই আদেশ সম্বন্ধে তাহার মতের সহিত আমাদিগের 

কাহারও মতের এক্য হইল না। তখন আমরা সকলে মিলিয়! 
তাহাকে কহিলাম, “এই মৃতদেহ এখনই পাঠাইয়! দিবার 

সম্বন্ধে আপনি যে আদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহা এখন্ই 

প্রতিপালন করা আমাদিগের করর্ভব্য কর্ম; কিন্তু এই মৃত- 

দেহ যে কাহারঃ এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই, নির্ণয় হয় নাই। 

অতএব যে পর্য্যন্ত উহ্থা স্থিরীক্কৃত না হইবে,*সেই পর্যন্ত এই 



১৬ দ্বারোগীর ঘপ্তয়, ধতম সংখ্যা । 

হত্যার কোনরূপ উদ্ধার হইবে না বা প্রকৃত. অপরাধীও 
ধত হইবে না। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা 
ষে, এই মৃতদেহ পরীক্ষার নিমিত্ত উহাকে কোন প্রকাস্ত 
স্থানে অনাবৃত ভাবে রাখিয়া দেওয়! বর্তব্য। কারণ, তাহা 
হইলে এই মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে বিলক্ষণ 
জনতা! হইবে, ও অনেক 'লোকে -এই মৃতদেহে দেখিতে 
পাইবে । এইরূপ অবস্থায় যদি কেছ এই মৃতদেহ চিনিতে 
পারে, তাহা হইলে আমাদিগের অভিলাষ অনেকটা রণ 
হইবার সস্তাবন1।৮ 

উর্ধতন, কর্মচারী সাহেব আমাদিগের মনের ভাব রি 
পাঁরিলেন, এবং ডাত্তার সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া 

কহিলেন, “আচ্ছ! তাহাই ঠিক) কিন্তু দিবা বারটার পর 
এই মৃতদেহ যেন আর 'রাঁথা না হয়। কারণ, তাহা! হইলে 
উহা একবারে পচিয়! যাইবে । মৃতদেহ পচিন্না গেলে ডাক্তার 

সাহেব তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন ন1।” 

তিনি আরও কহিলেন, “আমি এখনই প্রত্যেক থানায় 

ধবাদ প্রদান করিতেছি । সেই সকল থানার এলাকায় প্রত্যেক 

পল্লীতে যে নকল লোক বান করে, তাহাদিগের মধ্যে কোন ন! 

কোন লোককে আনিয়া, যেন এই মৃতদেহ দেখান হয়। 
তাহ! হইলে সেই সকল লোকের মধ্য হইতে কোন না 
(কোন লোক এই মৃতদেহ চিনিলেও চিনিতে পারিবে” 

এই বলিয়া উর্ধীতন বর্শচারী সাহেব, ডাক্তার সাহেব 

এবং করোণার সাহেবের সহিত সেই স্থান্ব হইতে প্রস্থান 
করিলেন । €. 



বেওয়ারিশ লাস। ১৭ 
চিনির রিলিনিরিউিটিটি এর রিল লিসানি রি 

তাহারা চলিয়া যাইবার পর আমরা সেই মৃতদেহটা 

চটের ভিতর হইতে বাঁহির করিয়া] একটা প্রকাশ্ত স্থানে 
অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দিলাম । সেই মৃতদেহ দেখিবার 

নিমিত্ত সেই স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। কয়েকজন্ 

উচ্চ ও নিম্নপদস্থ বৃদ্ধিমান্ কর্মচারীকে পুলিশের পোঁধাক না 

পরাইয়া সেই ভিড়ের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইল। সেই 
মৃতদেহ দেখিয়া] কোন্ ব্যক্তি কি বলে, কেহ উহাকে চিনিতে 

পারিলে আপনাদ্দিগের মধ্যে কি কথা বলাবলি করে, তাহ! 

জানিয়া লইবার ভার তীহাদিগের উপরই অগিত হইল। 

এদিকে উর্ধতন কর্মচারী মহাশয়ের আদেশু প্রচারিত, 

হইবামাত্র প্রত্যেক থানার এলাকা হইতে রাশি রাশি লোক 
আসিয়! সেই স্থানে সমবেত হুইপ সেই মৃতদেহ দেখিতে 
লাগিল। কিন্তু তাহ! যে কাহার দেহ, তাহা কেহ চিনিভে 

পারিল না, বা চিনিয়াও কেহ বলিল না। এইরপে প্রার 

দিব! এগারট! বাজিয়া গেল। 

উদ্ধতন কর্মচারী সাহেব সেই স্থান হইতে প্রস্থান করি- 

বার পর, যে চটে সেই মুতদেহ মোড়া ছিল, সেই চটটা 

আমরা উত্তমুরূপে দেখিলাম। দেখিলাম, তাহাতে এরূপ কোন 

কথা লেখা নাই, বা এরূপ কোন চিহ্ নাই যে, যাহার 
দ্বারা, সেই চট যে কোথা হইতে আনীত হইয়াছে, বা তাহ! 

কাহার, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পাওয়া! যাইতে পারে। 
যে টনের বাক্সের ভিতর ঘ্রেই মৃতদেহ পাওয়। গিয়াছিল, 

সেই টিনের ঝক্সটার মধ্যে উত্তমরূপে দেখাতে, দেখিতে 
পাইলাম, তাহার ভিতর একটা পুরাতন ও নিচ্তান্ত ক্ষুদ্র শিশি 



১৮ ঘারোগার ঘণ্তর, ৭৩ম সংখ্যা । 

রহিয়াছে । সেই শিশিটা নিজের হাতে করিয়া উত্তমরূপে 

পরীক্ষা কয়া দেখিলাম । দেখিলাম, প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর 
পূর্বে সেই শিশিতে করিয়। ব্যাথগেট কোম্পানির ওষধালয় 
হইতে একজন শাহেবের নিমিত্ত ওঁষধধ আসিয়াছিল। এরূপ 

শিশি গ্রার সকল গৃহেই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ সাহেব 

দিগের গৃহের শিশি, বোতল প্রভৃতি তাহাদিগের খানসামা 

বাবুচিরা প্রায়ই বিক্রীওয়ালাদিগের হস্তে বিক্রয় করিয়! 
ফেলে। বিক্রীওয়ালার। সেই সকল শিশি-বোতল আনিয়া 

শিশি-বোতল-ব্যবসারী দোকানদারের হস্তে বিক্রয় করে। 
, তাহাদিগের দোকান হইতে যাহাদিগের প্রয়োজন হয়, 

তাহার! ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় সেই 
ওবধের শিশি উপলক্ষ করিয়া অনুসন্ধান করিলে যে কোন- 

রূপ মবিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা, তাহা বিবেচনা! করি- 

লাম না। যে স্থানের শিশি সেই স্থানে রাখিয়া দিয়া, 

অন্য কোন উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু ভাবিয়! 

চিন্তিরা কোন উপায়ই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলায় ন1। 
এদিকে নান। স্থান হইতে নানা লোক আসিয়া সেই 

তদেহ দর্শন করিতে লাগিল। কেহ বা তাহার অবস্থা 

দেখিয়া ছুংখ প্রকাশ, কেহ বা হত্যাকারীর উদ্দেশে গালি 

প্রদান, গ্রভৃতি যাহার মনে যাহা আনিতে লাগিল, সে তাহাই 
[বলিতে বলিতে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। 
তাহাদিগের কথার ভাবে স্পষ্টই অনুমান হইতে লাগিল যে, 
সেই মৃতদেহ তাহাদিগের মধ্যে কেহই চিনিস্লা উঠিতে পারে 
নাই। 
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ষে স্থানে সেই মৃতদেহ রক্ষিত হুইয়াছিল, আমি দেই 

স্থানে গমন করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত দণ্ডায়মান রহিলাম, 

গএবং যে সকল ব্যক্তি সেই মৃতদেহ দর্শন করিতে লাগিল, 

তাহাদ্িগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ষে কি বলে, তাহার দিকে 

সবিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিলাম়। 

সেই সময় হঠাৎ একটা লোকের উপর আমার নয়ন 

আকুষ্ট হইল। সেই ব্যক্তি আর একজন লোকের নিকট কি 

কথা বলিতেছিল। তখন উহার ভাবগতি দেখিয়া আমার 
বেশ অনুমান হইল যে, সেই মৃতদেহ দম্বন্বেই সে কোন 

কথা বলিতেছে। আমার আরও অনুমান হইল যে, সেই-' 

মুতব্যক্তি যেন তাহার পরিচিত। 

এই ব্যাপার দেখিয়া আমি আর কাঁলবিলম্ব ন। করিয়া 

ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাৎ ভাগে গিয়া! দণ্ডায়মান হইলাম, 
ইচ্ছ৷ যদি তাহার মুখের কোঁন কথা শুনিতে পাই। 

নেই সময় অপর ব্যক্তি কহিল, “কেমন, তুমি বেশ 
চিনিতে পারিতেছ ?” 

উত্তরে সেই ব্যক্তি কহিল, “আমার বেশ বোঁধ হইতেছে, 
এ সে-ই ব্যক্তি 1” 

এই সময় আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম 
' না, তাহাকে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ কোন্ ব্যক্তির 

মৃতদেহ ?” 

দর্শক। আমার বোঁধ হইতেছে, ইহ হকদারের মৃতদেহ । 
আমি। হুকদার কে? £. 

দর্শক। সে ব্রাউন কোম্পানির একজন কোচমান। 
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আঁমি। তাহার আর কে আছে, বলিতে পার? 

দর্শক।” তাহার ভাই আছে। 
আমি। তাহার ভাইয়ের নাম কি? | 

দর্শক। নাম আমি জানি না। 

আমি। কোথা থাকে বলিতে পার? 

দর্শক। সেও ব্রাউন কোম্পানির আফিসে কোচমানের 

কার্ধ্য করে, এবং সেই স্থানেই থাকে। 

আমি। তুমি একবার আমার সঙ্গে গিয়া তাহার ভাইকে 
দেখাইয়া দিতে পার? 

দর্শক। , আমি যাইতে পারিতাম, কিন্তু এখন আমি 

আমার মনিবের "কার্যে গমন করিতেছি । এরূপ অবস্থায় 
আমি কির্রপে আপনার সঙ্গে গমন করিব? আমার মনিৰ 

জানিতে পারিলে, তিনি আমাকে চাকরি হইতে জবাব দিবেন । 

আমি। তুমি আমাদিগের সহিত গমন করিয়া! যদি এই 

কাধ্যে আমাদিগের সাহাধ্য কর, তাহ। হইলে তোমার মনিব 

তোঁমার উপর কোনরূপেই অনন্ষ্ট হইবেন না, প্রত্যুত সবিশেষ 
সন্তষ্টই হইবেন । তদ্যতীত তোমার বাক্যান্ুসারে যদি আমা- 

দিগের কাধ্য উদ্ধার হয়, তাহা হইলে যাহাতে তুমি গবর্ণমেপ্ট 

হইতে কিছু পারিতোষিক পাঁও, তাহার বন্দোবস্ত করিয়৷ দ্রিব। 
আমার কথার সেই ব্যক্তি পরিশেষে সম্মত হইল, এবং 

আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেই আড়গড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল। 
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সেই ব্যক্ষিকে সঙ্গে করিয়া আমর যখন আড়গড়াঁর 

ভিতর প্রবেশ করিলাম, সেই সময় দেখিতে পাইলাম যে, 
আড়গড়া হইতে একটী লোক বাহির হইয়া আসিততছে। 

তাহাকে দেখিয়াই সেই ব্যক্তি কহিল, মহাশয়! “আপনি 

যাহার অন্থ্ন্ধান করিতেছেন, সে ওই বাহির হুইয়া আমা- 
দের দিকে আসিতেছে, দেখুন ।» ৮ 

এই কথা শুনিয়া আমি তাহাকে ডাফিলামগার নিকটে 
আদিলে তাহাকে জিজ্ঞানা করিলাম, “তোঁমীর নাম কি ?” 

উত্তরে সে কহিল, “আমার নাম সুবেদার... 
আমি। হকদার তোমার কে হয়? 
স্থবেদীর। সে আমার ভাই। 
আমি। সে এখন কোথায়? 

সুবেদার । দেশে যাইব বলিয়া আজ ছুই দিব হইল, 
সে এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে । 

.. আমি। দেশে যাইবার সময় সে বান দরব্যার্দি-ফিছু 
লইয়া গিয়াছে কি? 

স্ুবেদার। সবিশেষ মুল্যবান্ দ্রব্য কিছুই ৪ যায় 
নাই; কিন্ত এত দিবস পর্যাস্ত এই স্থানে চাকরি করিয়া 
যাহা কিছু নগদ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, কেবল 
তাহাই লইয়া গিয়াছে। 
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আমি। কত টাক! লইয়! গিয়াছে, বলিতে পার ? 

স্ুবেদার। সে যে কত টাকা লইয়া গিয়াছে, তাহা! 
ঠিক আমি বলিতে পারি না; কিস্ত আমার বোধ হয়, 
এক শত টাকার কম হুইবে না। 

আমি। তোমার ভাই দেশে চলিয়া! গিক্মাছে, ইহা তুমি 
ঠিক বলিতে পার কি? 

স্থবেদার। না, আমি তাঁহ! ঠিক বলিতে পারি না। 
তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, দেশে যাইব বলিয়া টাকা- 

কড়ি, পরিধেয় বন্ত্রাদি লইয়া! যখন এই স্থান হইতে চলিয়া 

গিয়াছে, . তখন তাহার দেশে যাওয়াই সম্পূর্ণরূপে সম্ভব । 
আমি4%আমার বৌধ হইতেছে, তোমার ভাই দেশে 

যায় মাই। এই কলিকাতার ভিতর কোন একটী মোক- 

মায় জড়ীভূত হইয়! পড়িয়াছে। আমি যাহার কথ! বলিতেছি, 
সে ষে তোমার ভাই, এ কথা আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি 

না। কিস্ত আমার যতদুর বিশ্বাস, তাহাতে সেই ব্যক্তি 
তোমার ভাই হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব। 

স্থবেদীর । কি মোকদ্দমায় আমার ভাই জড়ীভূত হইয়াছে, 
এবং কোথায় ও কিরূপ মোকদ্দমার় পড়িয়াছে, অনুগ্রহ 

করিয়া তাহা বদি আমাকে বলিয়া দেন, তাহা হুইলে রি 
বড়ই উপকৃত হইব |. 
। আমি। আমার বলিয়া দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন,দেখি 

না। ভুমি আমার সহিত আইস, যে স্থানে তোমার ভাই 
আছে, আমি এখনই সেই স্থানে লইয়া “গিয়া তোমার 
ভাইয়ের সহিত ঠাক্ষাৎ করাইয়া দিব। 
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আমার প্রস্তাবে সুব্দোর সম্মত হুইল, কিন্তু কহিল, 

“আপনি একটু অপেক্ষা করুন। এই স্থানে আমার একজন 
আত্মীয় আছেন, তাহাকে ডাকিয়া আনিয়। আমরা উভয়ে 

এখনই আপনার সহিত গমন করিতেছি ।” 

এই বলিয়া স্থবেদার সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। 

আমর! সেই স্থানে তাহার প্রতীক্ষায় অপেক্ষ। করিতে লাগি- 

লাম। অতি অন্ন সময় মধ্যেই অপর আর ব্যক্তিকে সঙ্গে 
করিয়া সুবেদার আমাদিগের নিকটে আসিয়া কহিল, “চলুন 
মহাশয়! কোথায় যাইতে হইবে ?” 

সুবেদার ও তাহার আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া যে স্থানে 
সেই মৃতদেহ ছিল, সেই স্থানে আসিয় উপস্থিত: হইলাম, 

এবং সেই মুতদেহটা স্ুবেদারকে দেখাইয়! দিয়া কহিলাম, 

“দেখ দেখি, এই মৃতদেহ কাহার, তাহা তুমি চিনিতে পার 
কি?” 

স্থবেদার অনেকক্ষণ পর্্যস্ত সেই মৃতদেছটা স্থির নেত্রে 
দর্শন করিয়া কহিল, “ইহা আমার ভ্রাত। হকদারের মৃতদেহ 

বলিয়া বোধ হইতেছে । ইহাকে এইরূপে কে হত্যা করিল 
মহাশর ?” 

আমি। যে ব্যক্তি যেরূপে ইহাকে হত্যা করিয়াছে, ও 
যেরূপ অবস্থায় এই মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহ! তুমি 
এখনই জানিতে পারিবে; কিন্তু তুমি অগ্রে উত্তমরূপে দ্খে 
ইহা তোমার ভ্রাতার মৃতদেহ কিনা? | 

জুবেদার। আমি বেশ করিয়া দেখিয়াছি, ইহা ষেআমার 
ভাই হকদারের মৃতদেহ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 
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আমি। মনুষ্য মরিয়া যাওয়ার পর, তাহার আকৃতি 

প্রায়. বিকৃত হইয়া পড়ে । স্থতরাং মৃতদেহ দেখিয়। উহা 
যে কাহার মৃতদেহ তাহা! ঠিক নির্ণয় করা সমক্স সমন 
সবিশেষ রূঠিন হইয়া উঠে। আর ইহাও প্রায় দেখিতে 
গাওয়া যায় যে, কোন কোন মৃতদেহ যাহার বলিয়! প্রথমে 
নির্ধারিত হয়, পরিশেষে তাহাকে জীবিভাবস্থাতেও পাওয়া! 

গিয়া থাকে । এই নিমিত্ত আমি ভোমাকে বলিতেছি, এই 
মৃতদেহ সন্বন্ধে যদি তোমার মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকে, 

তাহা হইলে এই সময় আমাকে পরিষ্কার করিয়া বল। ইহ! 

প্রকৃতই যর্দি তোমার ভ্রাতার মৃতদেহ হর, তাহা হইলে 
ধাহার দ্বারা এই ঘটন! ঘটিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া আমর] 
তাহা বাহির করিতে সবিশেষরূপে চেষ্টা করিব। আর এই 

মৃতদেহ তোমার ভ্রাতার কি না, এ সম্বন্ধে যদি কোনরূপ 

সন্দেহ হয়, তাহাও এখনই আমাকে বলিতে পার, তাহা! 
হইলে আমরা তাঁহার অপর উপায় দেখি। 

সুবেদার । আমি বেশ করিয়া দেখিয়াছি, এবং আমার 

বেশ প্রতীতি হইতেছে, ইহা আমার ভ্রাতা হুকদারের দেহই 
হইবে। ইহার নিকট টাকাঁকড়ি কিছু পাওয়। গিয়াছে মহাশয় ? 

আমি। না, ইহার নিকট একটা পয়সাও পাওয়া যাঁয় নাই। 

স্ুবেদার। তাহা হইলে টাকার লোভেই কেহ ইহাকে 
মারিয়া ফেলিয়াছে ! 

আমি। যদি এই মৃতদেহ তোমার তীর হয়, তাহা 

হইলে অর্থই যে এই ঘটনার মূল, তদ্বিষথে আমার কিছু 
মাত্র সঙ্গেহ নাই। 
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্থবেদার। ইহা নিশ্চয়ই আমার ভ্রাতার মৃতদেহ । 
স্থবেদারের কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। 

কারণ, সে যদি তাহার ভ্রাতাঁর মৃতদেহ চিনিতে না পারিবে, 

তাহা হইলে আর কে চিনিতে পারিবে? যাহা হউক, 
স্থবেদারের কথ! যদি প্রকৃত হয়, সেই মৃতদেহ যদ্দি তাহার 
ভ্রাতা হকদারের হয়, তাহা হইলে কাহার দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড 
সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা স্থির করা নিতান্ত সহজ হইবে না। 
কারণ, অনুমান হইতেছে যে, অর্থের নিমিত্ত এই ঘটনা 

ঘটিগ্না থাকিবে) এরূপ হুইলে, এইরূপ কার্যে পরিপর 

কোন লোকের দ্বারা নিশ্চয়ই এই কার্ধ্য হইয়াছে। সেইরূপ 
লোকের দ্বারা এই কার্ধ্য হইলে দেখা যায় যে, মে লৌক 
গ্রায়ই সহজে ধৃত হয় নাঁ। তথাপি এ বিষয়ে আমাদিগকে 

বিশেষদ্ধপ চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। 
সেই সময় আমার মনে হইল, স্ুবেদারের সমভিব্যাহারে, 

ভাহার আত্মীয় যে ব্যক্তি আগমন করিয়াছে, সেই ব্যক্তিও 

যে হকদারকে উত্তমন্ূপে চিনিতে পারিবে, তাহার আর 

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহাকেও সেই মৃতদেহ দেখান 
সর্বতভোভাবে কর্তব্য । 

, মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া জুবেদারের আত্মীয়কেও সেই 

তদেহ দেখাইলাম, সে কিন্তু অনেকক্ষণ পধ্যন্ত নিরীক্ষণ 
করিয়া কহিল, “ন1 মহাশয়! ইহা! কাহার মৃতদেহ, ত তাহ! 

আমি চিনিয়া উঠিতে পারিতেছি না।” 

আমি। তুমি স্ুবেদারের ভাই হুকদারকে চেন? 

আত্মীয়। খুব চিনি। * 
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আমি।: এই যে মৃতদেহ নিন তাহা হকারের 

মৃতদেহ কি ন!? 

আত্মীয় । ইহ! দেখিতে অনেকটা হকদারের দেহের মত বটে; 

কিন্ত আমার বোধ হয় এই মৃতদেহ হকদারের মৃতদেহ নহে । 
আমি। সুবেদার বলিতেছে, ইহা তাহার ভাই হকদারের 

তদেহ। 

৪৫ আমার বোঁধ হয়, সুবেদার ঠিক চিনিতে 

পারিতেছে না। ইহার আকৃতির সহিত হকদ্দারের আকুতির 
অনেকটা সৌসাৃশ্ত থাঁকিলেও, ইহার অপেক্ষা হকদার একটু 
মোটা ও একটু লম্বা। 

আমি। হকদার এখন কোথায়? 

আত্বীয়। সে দেশে গিয়াছে । 

আমি। দেশে যাইতে তাহাকে কে দেখিয়াছে? 

আত্মীয়। কেহ দেখিয়াছে কি লা, জানি না; কিন্ত 

থাইবার সময় আমি দেখি নাই। 
আমি। রেলে উঠাইয়৷ দিবার নিমিভ কেহ তাহার 

সঙ্গে গমন করে নাই? 

আত্মীয় । কেহ গমন করিয়াছিল কি না, জানি না; 

কিন্ত তাহার সঙ্গে আমানতের গমন করিবার কথা ছিল। 

আমি । আমানত কে? 

আত্মীয় । ষে গ্রামে হকদারের বাড়ী, আমানতের বাড়ী ও 

সেই গ্রামে । ৃ 

আমি। এখানে আমানত কোথায় থাক্তি? 
আত্মীয়। কালিগঞ্জে 
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আমি। বালিগঞ্জের কোথায়? 

আত্মীয় । বালিগঞ্জে একটা আড়গড়া আছে, সে মেই 
গানেই থাকিত। 

আমি। সে কাহার আড়গড়া ? 

আত্মীয়। সাহেবের আড়গড়া। সাহেবের নাম জানি ন।। 

আমি। সেই স্থানে সে কি কার্য্য করিত? 

আত্মীয়। সহিসের কাধ্য করিত। 

আমি। তুমি সেই আড়গড়া আমাকে দেখাইয়া দিতে 
পারিবে কি? 

আত্মীয় । কেন পারিব না? আমার সহিত আন্মন, আমি" 
ভাহাকৰে এখনই দেখাইয়! দিব। 

সুবেদার কর্তৃক সৃতদেহ সেনাক্ত হইয়াছে, অর্থের লৌভে 
তাহার ভাই হকদারকে মারিয়া ফেলিয়। বাক্সের ভিন 
পুরিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, এই' কথা বিছ্ব্যৎবেগে সহরের সর্ব- 
স্থানে প্রচারিত হুইয়৷ পড়িল। যে সকল কর্মচারী, কাহার 
মৃতদেহ, এই সংবাদ পাইবার প্রত্যাশায় স্থানে স্থানে গমন 
করিয়াছিলেন, এবং যে সকল কর্মচারী অপর কার্য্যে 
নানাঙ্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়। তাহার! 
সকলে আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন । 
যাহা হউক, অনন্তর একখানি ক্রতগামী গাড়ি লইয়া আমি, 

সুবেদার ও তাহার আত্মীয়কে সমভিব্যাহারে লইয়! লিগ জে 
গমন করিলাম। 

কথিত আঁড়গড়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, আমাদিগকে সেই 
স্থানে রাখিয়া সেই আত্মীয় আমানতের* সংবাদ আনিবার 
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নিমিত্ত আড়গড়ার ভিতর গমন করিল, এবং, কিয়ৎক্ষণ পরে 

প্রত্যাবর্তন. করিয়া কহিল, "আমানত ও হকদার কেহই এ 
পর্য্যন্ত দেশে যায় নাই, আজ সন্ধ্যার নময় যাইবে।” 

আমি। হকদার দেশে যার নাই; কিন্ত সে এখন 
কোথায়, তাহা! আমানত কিছু বলিতে পারিল? 

আত্মীগ্ন। আমানত আর আমাকে কি বলিবে ?. হকদার 
যে স্থানে আছে, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়! আসিয়াছি। 
আমি । সে এখন কোথায়? 

আত্মীয়। সে এখন আমানতের বাঁদায় বসিয়! রহিয়াছে। 

আমি। তুমি নিজ চক্ষে দেখিয়া আনিয়া? 
আত্মীয় 1 ই] মহাশয় ! আমি স্বচক্ষে দেখিয়। আদিতেছি । 

বিখাস না! করেন, বলুন, আমি তাহাঁকে ডাকিয়া আপনার 
সন্ুখে আনিয়া উপস্থিত করিতেছি। 

আমি। সে-ই ভাল, তাহাকে একবার ডাকিয়া আমার 
সম্মথে আনয়ন কর। 

আমার কথ শুনিয়া সেই আত্মীয় পুনরায় সেই আড়গড়ার 

ভিতর প্রবেশ করিল, এবং অতি অন্প সময়ের মধ্যেই হকদারকে 

আনিয়৷ আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। তাহাকে দেখিয়া 

সুবেদার কহিল, “হা মহাশয়! এ-ই আমার ভাই। এখন 
দেখিতেছি, সেই মৃতদেহ দেখিয়া আমি ঠিক চিনিতে পারি নাই।” 

হকদারকে সঙ্গে লইয়া আমি প্রত্যাবর্তন করিলাম। হক- 

দা্কে জীবিত দেখিয়। সকলেই বিস্মিত হইলেন। 
রতি 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

অনুসন্ধানের এক অধ্যায় শেষ হইল। আমি বাঁলিগঞ্জ 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়। নেই মৃতদেহ আর থানায় দেখিতে 

পাইলাম না। যে স্থানে শব পরীক্ষা হয়, সেই স্থানে সেই 
শব তখন প্রেরিত হইয়াছিল। 

সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলাম, সেই স্থানেও সেই 

মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে।' 

যে বাকের ভিতর মৃতদেহ পাওয়। যায়, "সই বাকের 
ভিতর ওষধের একটা ছোট শিশি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা 

পাঠকগণ পূর্ব হইতে অবগত আছেন। সেই শিশির উপরকার 
লেভেলে ব্যাথগেট কোম্পার্নির নাম লেখ! ছিল। একজন 

কর্মচারী সেই শিশিটা লইয়া ব্যাথগেট কোম্পানির বাটাতে 
গমন করিয়াছিলেন। 

লাম পরীক্ষার স্থানে জামর! গিয়৷ উপস্থিত হুইবার গর, 

সেই কর্মচারী ব্যাথগেট কোম্পানির ওষধালয় হইতে প্রত্যা- 
ব্তন করিলেন ও কহিলেন, “এই শিশিতে যাহা লেখা আছে, 
ব্যাথগেট কোম্পানি তাহাদিগের থাতা-পত্র দেখিয়া, তাহ! 
অপেক্ষা আর অধিক কোন সংবাদ রান করিতে পারি- 

লেন ন1।» : | £ 

অনেকে মনে করিয়াছিলেন, সেই রি শিশি হইতে 

এই অনুমন্ধানের কোন না কোন সুত্র বাহির হইয়া পড়িবে; 
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কিন্ত সেই কর্খচারীর কথা শুনিয়া সকলেই একবারে নীরব 
হইয়া পড়িলেন। পুনরায় কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া, 

সকলে এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানে. নিযুক্ত হইবেন, তাহাই 
ভাবিতে লাগিলেন । 

যে একটা সুত্র পাইয়া আমি এই মৌকদমার উদ্ধার 
করিতে পারিব বলিয়া আশ। করিয়াছিলাম, এখন আমার 

সে আশাও দূর হইয়াছে । পুনরায় আবার কোন্ উপায় 
অবলম্বন করিব, মনে মনে এইরূপ ভাবিতে ভাঁবিতে ষে 

স্থানে সেই মৃতদেহ রক্ষিত ছিল, সেই স্থান হইতে বহির্গত 

'হইয়! সদর রাস্তার উপর আপিক্কা দীড়াইলাম। আমার সম্মুখ 
দিয়াকত লৌক যে সেই মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে 
প্রবেশ করিতে লাগিল, এবং কত লোক মৃতদেহ দেখিয়! 

সেই স্থান হইতে বহির্গত হুইয়! যে চলিয়া যাইতে লাগিল, 
তাহার সংখ্যা কর নিতান্ত সহজ নহে। 

আমি সেই রাস্তার উপর দীড়াইয়া দীড়াইক্স। ক্রমে ক্লান্ত 

হইয়! পড়িলাম। সেই রাস্তার ধারে একটা চাউলের দোকান 

ছিল, ক্রমে গিয়া আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলাম। 
আমার সম্মুখ দিয়া তখন পধ্যন্ত অনেক লোক সেই স্থানে 
গমন: ও তথা হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। আমি 

বনিয়। বসিয়া কেবল তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম, এবং 

তাহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কি বলে, তাহ! সবিশেষ মনো- 

যোঁগের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলাম। 
এইরূপে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাঁফিবার পর, , একটী কথা 

হঠাৎ আমার. কর্ধে গুযেশ করিল। একজন মুমলমাঁন অপর 
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একজন মুসলমানকে বলিতেছে, “এই মৃতদেহ কাহার, তাহা 

চিনিতে পারিলে কি?” 

» উত্তরে অপর ব্যক্তি কহিল, “না, আমি কিছুই স্থির 

করিয়া উঠিতে পারিতেছি না; কিন্তু এই ব্যক্তি যেআমার 

পরিচিত, বা ইহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি, ইহ আমার 
বেশ মনে হইতেছে ।” 

প্রথম ব্যক্তি । এই ব্যক্তি মেহের আলির জামাই নয় কি? 
দ্বিতীয় ব্যক্তি । ঠিক কথা বলিয়াছ। এখন আমার বেশ 

মনে হইতেছে, এ মেহের আলির জামাই বটে। 

এই কথা গুনিয়। আমি উভয়কেই ডাকিলাম। তাহারা 

আমার নিকটে আসিলে, আমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়! 

কহিলাম, “ওই মৃতদেহ দেখিয়া! তোমরা কিছু চিনিতে পারিলে 

কি, যে ওই মৃতদেহ কাহার ?” 
১মব্যক্তি। না মহাশয়! "আমর! কিছুই স্থির করিয়। 

উঠিতে পারিলাম ন1। 

আমি। মেহের আলিকে তুমি চেন নাকি? 
১ম ব্যক্তি। কোন্ মেহের আলি? 
আমি। কোন মেহের আলি। 

১মব্যক্তি। না মহাশয়! আমি কোন মেহের আলিকে 

চিনি না। 
আমি। (দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া) কেমন, 

তুমিও বোধ হয়, মেহের আলিকে চিন না? ৮ 

২য়ব্যক্তি। আমি এক মেহের আলিকে চিনি । 

আমি। সে মেহের আলি কে? 



৩২ দারোগার ঘ্ণ্তর, ৭৩ম সংখ্যা । 

২য়ব্যক্তি। সে থাকে তালতলায়। মে কোন সাহেৰ 

বাড়ীতে খানসামার কার্য করে। 

আমি। তাহার জামাইকে তুমি চিন কি? 
২য় ব্যক্তি। তাঁহার একটা জামাই ছিল জানি। 

আমি। সে জামাই এখন কোথায়? 
২য় ব্যক্তি । তাহা! আমি বলিতে পারি ন1। 

আমি। তাহার নাম কি? 

২য়ব্যক্তি। তাহার নামটা যে কি, তাহা আমার ম্মরণ 
নাই। 

আমি। তুমি যে মৃতদেহ দেখিয়া আসিলে, উহা! মেহের 

আলির জীমাতার মৃতদেহ বলিয়া বোধ হয় নাকি? 

্য়ব্যক্তি। সেইরূপই বোধ হয়) কিন্ত আমি ঠিক 
চিনিয়া উঠিতে পারিতেছি ন। 

আমি। (প্রথম ব্যক্তির প্রতি) কেমন, তোমার কি 

বোধ হয়? যে মৃতদেহ দেখিয়া আসিলে, তাহা মেহের 

আলির জামাতার মুতদ্ধেহ বলিয়া বোধ হয় কি? 

১মব্যক্তি। আমি মেহের আলিকেই চিনি না, তাহার 

জামাতাঁকে চিনিব কি প্রকারে? | 

আমি। তোঁমার মত মিথ্যাবাদী মুসলমান জাতির 
ভিতর আর আছে কিনা, জানি না। এখনই তুমি তোমার 

এই সঙ্গীকে বলিতেছিলে যে, ওই মৃতদেহ মেহের আলির 

্জামীতার। আর আমি তোমাকে যেমন জিজ্ঞাসা করিলাম, 
অমনি দকল কথা অস্বীকার করিলে! তোমার মত নির্কোধ 
লোক আমি আর দেখি নাই। এই মৃতদেহ যে কাহার, 
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এই সংবাদ যে বপিয়া দিতে পারিবে, সে পঞ্চাশ টাঁকা 

পারিতোধিক পাইবে, এই কথ! তুমি শুন নাই কি? 

১মব্যক্তি। গুনিয়াছি; কিন্তু আমি খন চিনিতে পারি 

. নাই, তখন কাহার নাম করিব? 

. আমি। তোমার মিথ্যা কথা আর "আমি শুনিতে চাহি 
না। তুমি যেরূপ প্রকৃতির লোক, তোমার সহিত সেইরূপ 

ভাবে ব্যবহার ন1 করিলে, তোমার নিকট হইতে 'কোন 
কথা পাইবার প্রত্যাশা নাই। যাহাতে তুমি প্রকৃত কথা 
সহজে বলিতে সক্ষম হও, আমি এখনই তাহার উপায় 
করিতেছি। তুমি একটু অপেক্ষা কর, তোমার সফভিব্যাহারী 

ব্যক্তিকে আর ছুই চারিটা কথা আমি অগ্রে জিউ্টান! করিয়া 
লই; তাহার পর আমার বিবেচনা.মত ব্যবহার আমি তোমার 

প্রতি করিতেছি। 

এই বলিঘ্না আমি সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পুনরায় জিজ্ঞান! 

করিলাম, “মেহের আলির জামাতা কোথায় থাকে, তাহ! 

তুমি বলিতে পার কি?” 

২য়ব্যক্তি। না মহাশয়! আমি তাহার বাড়ী জানি 
না 

আমি। মেহের আলির বাড়ী জান? 
২য়ব্যক্তি। তাহা জানি। 

আমি। তুমি আমাকে দেই বাড়ী দেখাইয়া! দিতে পার? 
২য়। সবিশেষ আবশ্তক হয়, ত কাজেই দেখাইয়! দিতে 

হইবে; কিন্ত এখন একটু: প্রয়োজন বশতঃ আমাকে স্থানান্তরে 
গমন করিতে হইতেছে । পরে ষখন বলিবেন,, সেই সময় আমি 



৩৪ দারোগাঁর ঘপ্তর, ৭৩ম সংখ্যা । 

আয়া আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়! গিয়া মেছের আলির 
বাড়ী দেখাইয়া দিব। 

আমি। তুমি এখন অপর বার্যে গমন করিতেছ, কিন্ত 

ইহাও সবিশেষ কাঁধ্য। কারণ, তোমার সংবাদ যদি ঠিক 

হয়, অর্থা এই মৃতদেহ যদি মেহের আলির জামাতা হয়, 
তাহা হইলে সরকার হইতে তুমি একবারে পঞ্চাশ টাকা 
পাইবে, ততথ্বতীত দরকারী কার্যে আমাদিগের সাহাধ্য করাও 

হইবে। তুমি এখনই আমার সঙ্গে আইস, এবং মেহের 
আলির ঘর আমাকে দেখাইয়া! দেও। তাহা হইলে সেই স্থান 

হইতে আমি অনায়াসেই সন্ধান লইতে পাঁরিব যে, তাহার 

জামাত। কোথায় থাকে । 

আমার কথায় ছুই একবার আপত্তি উত্থাপন করিয়া, পরি- 

শেষে সেই ব্যক্তি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। আমি তাহাকে 

সঙ্গে লইয়! তংক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম । 

অপর ব্যক্তি জনৈক গ্রহরীর সহিত সেই স্থানে বসিয়া! রহিল। 

সেই ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে করিয়া! তালতলায় মেহের 
আলির বাড়ীতে লইয়! গেল। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, 
মেহের আলি বাড়ীতে নাই। অতি প্রত্যুষে সে আপন 
কার্ষধে গমন করিয়াছে। মেহের আলির একমাত্র কন্তা, সে 

সেই সময় মেহের আলির বাড়ীতেই ছিল। 
১ আমরা মেহের আলির বাড়ীর সম্মুখে গমন করিলেই, 

পাড়ার অনেক লোক আঁপিয়া সেই স্থানে ভিড় করিয়া 

ফেলিল। উহাদ্িগের এফজনকে মেহের আলির আত্মীয় 

বলিয়া অন্ধমান *হইল। তাহাকে মেছের আলির জামাতাঁর 



বেওয়ারিশ লাস। ৩৫ 

নাম জিজ্ঞাস! করায়, মে নিজে ভাহ1 বলিতে পারিল না; 

কন্তু মেহের আলির বাড়ীর ভিতর গমন করিয়। 'তাছার 

নাম জানিয়া আসিয়া আমাকে কহিল, “মেহের আলির 

জামাতাঁর নাম রব্বানি।” | 

যে বাড়ীতে মেহের আলি বাস করে, তাঁহা মেছের 
আলির নিজের বাঁড়ী। উহ একখানি সামান্ত খোলার ঘর। 

রাস্তার উপর সদর দরজা, উহা! খোলা রহিয়াছে; কিন্তু সেই 

দরজার উপর একখানি চটের পরদ। ঝুলিতেছে। সেই পরদাটা 
নিতান্ত পুরাতন, এবং স্থানে স্থানে 'ছিঁড়িয়। গিয়াছে । 

ধে ব্যক্তি বাড়ীর ভিতর গমন করিয়া মেসের আলির 
জামাতার নাম জানিয়া আপিল, সে ভিতর হইতে আমাঁদিগের 

নিকট আগিবার পরেই কয়েকটা স্ত্রীলোক সেই পরদার পারে 
আসিয়া ্লাড়াইল। আমাদিগের প্রেরিত ব্যক্তি রব্বানির 
নাম আমাকে বলিবার পরই পরদার অন্তরাল হইতে একটা 

জ্ীলোক কহিল, “কেন গ! কি হইয়াছে ?” 
আমি। রব্বানি কোথায়, তাহাই জানিবার নিমিত্ত এখানে 

আনিয়াছি। 

পরদার অন্তরাঁলবর্ভী স্ত্রীলোক । কেন মহাশয় । কেন 
তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন ? অগ্ধ তিন দিবস হইতে তিনি 
যে কোথায় গিয়াছেন, তাহার কিছুই আমরা স্থির করিয়! 
উঠিতে পারিতেছি না। ৃ 

আমি। একটা মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, কেহ কেহ 

বলিতেছে, উহ,মেহের আপির জামাতার দেহ। তাই আমর 
জানিতে আপিয়াছি যে, তাহার জামাতা এখন কোথায়। 



৩৬ দ্বারোগার ঘণ্তর, ৭৩ম সংখ্যা । 

আমার এই কথা শুনিবামাত্র সেই পরদার অন্তরালবস্তী 

স্ীলোকদিগের মধ্য হইতে একটা স্ত্রীলোক হঠাৎ পরদা 
ঠেলিয়। বহির্গত হইয়া পড়িল, এবং সেই রাস্তার উপর 
আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হুইয়া কহিল, “আমি বুঝিতে 

পারিতেছি, আমারই সর্বনাশ হইয়াছে! চলুন, মহাশয় ! 

আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলুন, আমি এখনই গিয়া সেই 
মতদেহ দেখিয়া আসি ।” | 

আমি নিজে যে প্রস্তাব করিব মনে করিয়াছিলাম, সেই 

সত্রীলোকটা আপনা হইতেই সেই প্রস্তাব করিল। সুতরাং 

বিনা-বাক্যব্যয়ে আমি তাহাতে সম্মত হইলাম, এবং আমার 
সমতিব্যাারে ঘে গাড়ি ছিল, সেই গাড়িতে উঠিতে কহি- 

লাম। রোদন করিতে করিতে সেই জ্ত্রীলোকটী তিন চারিটা 
ছোট ছোট বালক-বালিকার সহিত সেই গাড়িতে গিয়া 
উপবেশন করিল। আমি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই 

মৃতদেহ যেস্থানে রক্ষিত ছিল, সেই স্থান অভিমুখে প্রস্থান 

করিলাম। গাড়িতে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি 

কি মেহের আলির কন্তা ?” 

স্রীলোক। হা মহাশয়! 

আমি। তোমর। কয় সহোদর! ? 

সত্রীলোক। আমি ভিন্ন আমার পিতার পুত্র কন্ঠা আর 

কেহই নাই। 

আমি। রব্বানি কি তোমার স্বামী? 

ভ্রীলোক। হাঁ। 

আমি। রব্যানি কি তোমার পিতাঁর বাড়ীতেই থাকে? 
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স্্রীলোক। না। . 

আঙমি। সে কোথায় থাঁকে? 

স্ত্রীলোক । যে স্থানে পিতার বাড়ী, ভাঁহার সন্পিকটে 

অপরের বাড়ীতে আমর! বাঁসা করিয়া থাঁকি। 

আমি। এ পুত্র কন্তা কয়েকটা কাহার ? 

স্্রীলোক। এ কটী সকলই আমার। 

আমি । তোমাদের থাকিবার স্থান আছে গুনিতেছি 

তবে তুমি তোমার পিতার বাঁড়ীতে রহিয়াছ কেন? 

স্ত্রীলোক । আমি আমার পিতার বাড়ীতে থাকি না, , 
কেবল আমার স্বামীর অনুসন্ধান করিবার নিমিভুটু পিতার 
বাড়ীতে আপ্িয়াছিলাম । 

আমি। তোমার স্বামীর অনুসন্ধান করিতেছ কেন? 

স্ত্রীলোক । তিনি বাড়ী ছাড়! হইয়া কখনও কোন স্থানে 
থাকেন না; কিন্ত ছুই রাত্রি বাড়ীতে ন। আসায়, আমি 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না যে, তিনি কোথায় গেলেন । 
তাহার ষদ্দি কোনরূপে সন্ধান হয, তাই জানিবার নিমিত্ত 

পিতার নিকট আগমন করিয়াছিলাম।, | 
আমি। তিনি কবে বাড়ী হইতে বাহির হুইয়! গিয়াছেন ? 

 স্ত্রীলোক। পরশ্ব সন্ধ্যার কিছু পুর্বে তিনি বাড়ী হইতে 
বহির্গত হুইয়। গিয়াছেল। | 

[ আমি। কি জন্য, ও কোথায় যাইতেছেন, তাঁহার রক 
বলিয়া গিয়াছিলেন কি? 

স্ত্রীলোক । হা, একরপ বলিয়াছিলেন । আমাদিগের অবস্থা 

তাঁল নহে) সামান্য যাঁহা তিনি উপার্জন *করেন, তাহার 
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দ্বারা কায়ক্লেশে কোনরূপে এই কয়েকটা বালক-বালিকাকে 
লইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকি। গত পরশ্ব তারিখে কোন 

স্তনে. কার্ধ্য হয় নাই; সুতরাং সে দিবস কিছু উপার্জনও 

হয নাই। গৃহে অতি সামান্যই চাউল ছিল, তাহাই রন্ধন 

করিয়া বালক-বালিক! কয়টাকে দিয়া, অবশিষ্ট যাহা ছিল, 

তাহাই আমরা উভয়ে আহার করিলাম। বল! বাহুল্য, তাহাঁতে 

আমারদিগৈর অর্থীশনও হইল ন1। পরে রাত্রিকালের নিমিত্ত 

গুহে আর কিছুই ছিল না । পূর্ধে কয়েক বৎসর তিনি কাষ 
করিয়াছিলেন, তাহার জন্ত কয়েক স্থানে তাহার কিছু পাওন। 

ছিল, যদ্দি তাহার মধ্যে কাহারও নিকট হইতে কিছু আদায় 

করিয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলে রাত্রির একরূপ সংস্থান 

হয়, এই আশায় তিনি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যান। 

আমি। তিনি কি কার্য করিতেন? 

স্ত্রীলোক । ঘরামীর কার্য করিয়! থাকেন। উহার উপর 

নির্ভর করিয়া আমরা এতগুলি প্রাণী জীবন ধারণ করিয়া 

থাকি । 

আমি। কাহার নিকট তাহার পয়সা পাওনা আছে, ও 

কাহার নিকটেই বৰ! পয়সার নিমিত্ত গমন করিবে, তাহার 

কিছু বলিয়াছিল কি? 

স্ত্রীলোক । এমন কিছু বলেন নাই, কেবলমাত্র এই 
রলিয়াছিলেন যে, তিনি প্রথমে আমার পিতার নিকট গমন 
করিবেন, সেই স্থান হইতে যদি কিছু পান, তাহা লইয়। 

অপর স্থানে গমন' করিবেন, এবং সন্ধ্যার পরই বাড়ীতে 

প্রত্যাবর্তন কধিবেন। 
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আমি। তোমার পিতার নিকট গমন করিবে কেন ? 

সত্রীলোক। তাহার নিকট কিছু পাওন1 আছে, তাহারই 
নিমিত্ত । | 

আমি। . তোমার পিতার নিকট কিসের পাওন! ? 

স্ত্রীলোক । আমার পিতা যেস্থানে চাকরী করেন, সেই 

সাহেবের বাড়ীতে একখানি 'ছোট চালাঘর বীধ। হয়। পিতা 

সেই সাহেবের খানসামা) তিনি সাঁছেবের নিকট হইতে সেই 
ঘর-বাধিবার কন্ট্রাক্ট গ্রহণ করেন, এবং পরিশেষে নিছে 

কিছু লাভ রাখিয়] পুনরায় আমার স্বামীকে উহার কন্টাক্ট 

দেন। আমার শ্বামী দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া কয়েক 

দিবসের মধ্যে সেই ঘর প্রস্তত করিয়া দেন। আমার 
স্বামীকে যে টাক দিবার কথা! ছিল, তাহার সকল টাকা 

আমার পিত। এখনও তাহাকে প্রদান করেন নাই, কয়েকটা 
টাকা বাকী আছে; কিন্তু পিতা" সমস্ত টাকা সাহেবের নিকট 
হইতে শোধ করিয়া! লইয়াছেন। 

আমি। তোমার পিতার নিকট তোমার স্বামী কত 

টাক বাকী আছে? 

স্ত্রীলোক । ঠিক জানি না; শুনিয়াছি, অতি সামান্য । 
বোধ.হয়, ছুই তিন টাকার অধিক নহে। পাঁচ সাত টাকা 
বাকী ছিল) ছুই আনা, চারি আনা করিয়া প্রায়ই দিয়াছেন, 
এখন ছুই তিন টাকা বাকী আছে মাত্র। 

আমি। তোমার পিতার নিকট তিনি প্রথমে গমন 
করিবে, বণিয়] গিয়াছিল) কিন্তু কোন্. স্থানে গিয়া তোমার 
পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাহার কিছু* বলিয়া গিয়া- 
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ছিলেন কি? তোঙষায পিতার বাড়ীতে যাইবে, কিযে 
স্থানে তিনি চাকরী. করে, সেই স্থানে যাইবে 1. 

স্ত্রীলোক । দিবাভাগে পিতাঁকে প্রাক্মই বাড়ীতে দেখি 
পাওয়া যায় না। পিতা যে সাহেব বাড়ীতে চাকরী করেন, 

সেই স্থানে গিয়া তাহার দহ্িত সাক্ষাৎ করিবেন, এই কথ 

বলিয়! তিনি বাড়ী হইতে গমন করিয়াছিলেন । 

আমি। তোমার পিতা কোন্ সাহেব বাড়ীতে কর্ম 

করে, তাহা তুমি অবগত আছ কি? 
স্ত্রীলোক । না, তাহা আমি জানি না। 

আমি ইহার পর তোমার পি তার সহিত তোমার 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি? 

স্্রীলোক। হইয়াছিল। 
আমি। তাহাকে তুমি জিজ্ঞান। করিয়াছিলে যে, তোঁমার 

স্বামী তাহার নিকট গমন করিয়াছিল কি ন।? 
স্ত্রীলোক । জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। 

আঁমি। তাহাতে সে কি বলিয়াছিল? 
স্ত্রীলোক । জিজ্ঞান! করায়, পিতা যেন আমার উপর 

বিরক্ত হন, এবং কহেন যে, তিনি তাহার নিকট গমন 

করেন নাই । 

আমি। তোমার পিতার বিরত হুইবার কারণ ? 

স্রীলোক। কারণ যে কি, তাহার কিছুই বুঝিতে পারি 
নাই। | 

আমি। তোমার পিতার সহিত কখন্ তোমার সাক্ষাৎ 

হইয়াছিল? « 
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স্রীলোক । শেষ রাত্রিতে । 

আমি। শেষ রাত্রিতে তোমার পিতাঁর সহিত কোথায় 

তোমাক সাক্ষাৎ হয়? 

সত্রীলোক। তাহারই বাড়ীতে । 
আমি । শেষ রাত্রিতে তাহার বাড়ীতে হি কি করিতে 

গিয়াছিলে? 

স্ত্রীলোক । শেষ রাত্রিতে আমি তীহার বাঁড়ীতে যাই 

নাই। 

আমি। তবে কখন গিয়াছিলে? 

স্্রীলোক। পরশ্ব রাত্রিতে যখন দেখিলাম, আমার স্বামী 
বাঁভীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন না, তখন কি করিতে হইবে, 

তাহার কিছুই স্থির করিতে ন1 পারিয়া, পরদিবস প্রাতঃকালে 
আমি আমার পিতার বাঁড়ীতে গমন করিলাম। কিন্ত দে 

সময়ে পিতার সহিত আমার সাক্ষাৎ “হয় না। মাঁতাঁর নিকট 

জানিতে পারিলাম ষে, রাত্রিতে পিতাঁও বাড়ীতে আসেন নাই 

মাতার নিকট এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া মনে রর 

তিনি পিতার নিকট গমন করিয়াছিলেন, কোন কাধ্যের 

নিমিত্ত পিতা তীহ্াকে তাহার নিকট রাখিয়াছেন) সে জন্ট 

তিনিও বাড়ীতে আসেন নাই, পিতাঁও বাড়ীতে আসেন 
নাই। *মাতা আর আমাকে সে দিব আসিতে দিলেন না, 

আমি নেই স্থানেই থাকিলাম ; কিন্তু সমস্ত দিবসের মধ্যে পিতা 
বাড়ীতে আসিলেন ন। ক্রমে রাত্রিও অতিবাহিত হইয়!1 

যাইবার যৌগাড় হয়, তথাপি তিনি আগমন করিলেন ন|। 

মে রাত্রি প্রভাত 'হইবার অতি অন্পমান্র বাকী আছে, 
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এরূপ সময় পিতা একাকী আপিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হন, 

এবং অতি অক্পক্ষণ মাত্র বাড়ীতে থাকিয়াই তিনি আপন 

কার্যে গমন করেন। সেই সময় পিতাকে আমার গ্বামীর 

কথা জিজ্ঞাস! করিলাম। তিনি আমার কথায় একটু বিরক্তিভাঁব 
প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “না, তোমার স্বামী আমাঁর নিকট 

গমন করে নাই, বা আজ কয়েক দ্িবব আমি তাহাঁকে 
দেখিও নাই।” এই বলিয়া তিনি বাঁড়ী হইতে বহির্গত. 

হইয়া যান। যাইবার সময় আমি তাহাকে পুনরায় কহিলাঁম, 
“তিনি কোথায় গেলেন, কিরূপে আমি তীহাঁর অন্ুসন্ধীন 

করিব?” ইহার উত্তরে পিতা কহেন, “সে বালক নহে, 
তাছারি নিমিত্ত আবার কি অনুসন্ধীন করিতে হইবে? কোন 

স্থানে গমন করিয়া থাকিবে; কার্ধ্য শেষ হইয়া! গেলে, 
পুনরায় সে আপনা হইতেই আগমন করিবে। তোমার 
সহিত ঝকড়! করিয়া 'সে বাড়ী হইতে বাহির হুইয়! যায় 

নাই তঃ£” এই বলিতে বলিতে পিতা বাঁড়ী হইতে বহির্গত 

হইয়া গেলেন, আমার আর কোন কথা শুনিলেন না। 
সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত এই সকল কথাবার্তী হইতে 

হইতে, যেস্থানে সেই মৃতদেহ ছিল, তাহার সন্গিকটে আমা- 
দিগের গাঁড়ি আসিয়া উপস্থিত হুইল। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 

আমি গাঁড়ি হইতে অবতরণ করিলে সঙ্ধে সঙ্গে বালক- 
বালিকা কয়েকটার সঙ্গে স্ত্রীলৌকটাও গাঁড়ি হইতে নামিল, 
এবং আমার পশ্চাৎ গম্চাৎ দেই ভিড়ের ভিতর প্রবেশ 
করিল। 

যে স্থানে মৃতদেহটা রক্ষিত ছিল, সেই স্থানে গমন 
করিয়। মেই মৃতদেহটী আমি তাহাকে দেখাইয়। দিলাম ও 

কহিলাম, "দেখ দেখি, তুমি উহাকে চিনিকল পার কি না?” 
ন্রীলোকটা মৃতদেহের নিকট গমন করিয়া একটু স্থির 

হইয়। দীড়াইল, এবং অনিমিষলোচনে অতি অল্পক্ষণ মাত্র 
নিরীক্ষণ করিয়! বিনা-ব]ক্যব্যয়ে সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। 

মেই সময় সেই স্ত্রীলৌকটার অবস্থা! দেখিয়া বোধ হইল, 
সামার সহিত যে স্ত্রীলোকটা আসিয়াছে, এ সে স্ত্রীবোক 
নছে; এ যেন অপর আর কোন স্ত্রীলোক। এত অল্প 
সময়ের মধ্যে মন্গুষ্যের বর্ণ, মুখশ্রী গ্রভৃতির যে এত পরি 
বর্ন হইতে পারে, ইহা! আমি এই প্রথম দেখিলাম) ইহা 
পূর্বে এরপ দৃশ্ঠ আমি আ'র কখনও দেখি নাই। এই ব্যাপ 
দেখিয়া সেই স্থানে যেকোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, এ 
বুঝিতে পারিল যে, ইহার অন্তরে বিষম আঘাত লাগিয়াছে | 

নেই ময় আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই মৃত 
দেহ কণহার, তাহ! কি তুমি চিনিতে পারিয়াছ ?” 
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আমি পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইহা কি 
তোমার স্বামীর মৃতদেহ ?” 

এ কথারও কোন উত্তর পাইলাঁম না। 

সেই স্ত্রীলোকটার সহিত যে কয়েকটী বালক-বালিকা 
।আগিয়াছিল, তাহাদিগের মাতার এই অবস্থা দেখিয়া, তাঁহারাও 

' যেন হুতবুদ্ধি হুইয়৷ সেই স্থানে দীড়াইয়। রহিল। কেবল 
(একটা নিতান্ত ছোট বালিকা তাহার মাতার মুখ ধরিয়া 
কহিল, “মা,--বাঁবা ?” 

বালিকার এই কথা সকলেরই হৃদয়ে শেলসম প্রবেশ 

'করিল। তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন, সেই মৃতদেহ 
তাহার পিতার। 

সেই বাঁলক-বালিকাঁগণের মধ্যে ফুটা সকলের বড়, তাহাকে 
মামি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই কি তোমার পিতা ?” 

উত্তরে সে কহিল, “ইনিই আমার পিত11” 

আমি। ইহারই নাম কি রব্বানি? 

বালক। হ। 

আমি। মেহের আলি ভোমার কে হয়? 

- বালক । নানা। 

আমি। তুমি জান, তিনি কৌখায় কাঁষ করেন ? 
বালক । জানি। 

আমি। সে সাহেবের নাম কি?. 
বালক । তাহা জানি ন1। 
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'আমি। কোন্ স্থানে, কোন্ রাস্তায়? 

বালক। তাহাও জানি না। সেটা! একটা স্কুল। 

আমি। যেখানে তোমার নান! কাধ করেন, সেটা স্কুল? 

বালক । 1) 

আমি। €স স্কুল তুমি চিন? 

বালক। চিনি। 

আমি। কিরূপে চিনিলে? 

বালক। আমি অনেকবার নানার সঙ্গে ও বাবার সঙ্গে 

সেই স্থানে গিয়াছি। 
আমি। তুমি আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে পারিবে? 
বালক। পারিব, কিন্ত এখান হইতে আগ্জগি চিনিতে 

পারিব না। 

আমি। কোথা হইতে চিনিতে পারিবে ? 

বালক। আমি আমাদিগে'র বাঁড়ী হইতে চিনিয় সেই 

স্থানে গমন করিতে পারি। 

আমি। আমি বদি তোমাকে সঙ্গে লইয়া তোমার 
নানার বাঁড়ীতে লইয়া যাই, তাহা হইলে তুমি সেই স্থান 
হইতে তোমার নানা যে স্কুলে কাধ করে, সেই স্কুলে লইয়! 
যাইতে পারিবে ? 

* বালক। পারিব। 

আমি। তবে আমার সঙ্গে আইস। 

বালক । আমার মা? 

আমি। তিনি এখন এখানে থাকুন, আমরা এখনই 

ফিরিয়া আসিৰ। 
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এই বলিয়া আমি বাঁলকটীকে সঙ্গে লইয়। গাড়িতে গিয়| 

উঠিলাঁম।. রব্ধানির স্ত্রী একরূপ অন্ধ-অচেত্ঠন অবস্থায় সেই 
স্থানে বিয়া রছিল। সেই স্থানে আরও অনেক কর্মচায়ী 
উপস্থিত ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কেহবা সেই স্ত্রীলোকটীর 

নিকটেই রহিলেন, কেছবা৷ বালক-বাঁলিকাগণের সহিত কথা 
কহিতে লাগ্নিলেন, আর কেহব! আমার সহিতই গমন করিলেন। 

গাড়িতে উঠিয়! গাঁড়িবানকে দ্রতগতি চালাইতে কহিলাম । 
ক্রমে গাড়ি আসিয়া মেহের আলির বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। 

মেহের আলির বাড়ীর সম্ুখে গিয়া গাঁড়ি উপস্থিত হইলে, 
' সেই বালকটী কহিল, “আমি গাড়ির ভিতর বসিয়া রাস্তা 

ঠিক পাইৰ না, গাড়ির উপর গিয়া বসিলে যে রাস্তা! দিয়া 
আমি সর্বদ। গমন করিয়া থাকি, সেই রাস্তা দিয়া অনায়াসেই 
এই গাড়ি সেই স্কুলে লইয়া যাইতে পারিব।” 

বালকের কথায় আমি সম্মত হইলাম। বালক গাড়ি হইতে 
বৃহির্গত হইয়া কোচবাল্সের উপর গ্রিয়া! উপবেশন করিল। 

বালকের নির্দেশ মত গাড়ি চলিতে লাগিল। ক্রমে 

দেখিলাম, গাড়ি গিয়া! পার্ক স্বাটের একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর 
সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই প্রকাণ্ড বাঁড়ী আমরা 
চিনিতাম। উহা প্রকৃতই একটা প্রকাণ্ড স্কুল। ইহাতে ইংরাঁজ 
বালকের সংখ্যাই অধিক, এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই 

_ সেই স্কুলের ভিতর রাত্রিদিন রাঁস করিয়। থাকেন। 
* সেই স্থানে বালকটী গাড়ি হইতে অবতরণ কারগ্। 

আমাকে কছিল, “আমার সঙ্গে আস্গন, এই স্কুলে আমার 
নানা কর্ম করিয়া থাকেন।” | 
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বালকের কথা শুনিয়া! আমরা সেই গাড়ি | হইতে অবতরণ 

করিলাম, এবং বালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর 

ভিতর প্রবেশ করিলাম । : 

সেই স্কুলে ষে সকল চাকর- কর্ম করিত, ট্টহার এক 
পার্থখে তাহাদিগের থাকিবার উপযোগী কয়েকটা ঘর আছে। 

মেহের আলির থাকিবার নিমিত্ত উহার মধ্যে একটী ঘর 
নিদিষ্ট ছিল। 

বালক আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একবারে সেই ঘরের 
ভিতর গিয়া উপস্থিত হুইল। দেখিলাম, ঘরের সম্মুখে 

একটী লোক বসিয়। রহিয়াছে, তাহাকে দেখিয়াই বালকটা 
কহিল, “নানা! ইহারা তোমাকে খুঁজিতেছেন। বাবা 
মরিয়া গিয়াছেন।৮ 

বালকের কথা .শুনিয়। মেছের আলি আমাদিগকে লক্ষা 

করিয়া কহিল, “আপনার! কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন ?” 

আমি। মেছের আলির। তোমারই নাম কি মেহের 

আলি? 

মেহের আলি । হা, আমার নামই মেহের আলি। আপ- 

নারা যে একবারে এখানে আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছেন, এ 
কথ! আমাদিগের বড় সাহেব জানেন কি? 

 আমি। না, তোমাদের বড় সাহেব কে? 

মেহের আলি। তিনি এই কুঠীতেই থাকেন, তাহার 
অনুমতি ব্যতীত বাহিরের কোন লোকের এই কুঠীর ভিতর 
প্রবেশ করিবারু অধিকার নাই । তিনি না দোখিতে বেখিতে, 

আপনারা এখনই বাহিরে গমন করুন। 
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আমি। আচ্ছা, তাহাই হইবে, আমরা এখনই বাহিরে 

গমন করিব; কিন্ত তোমাকে ছুই চারিটী কথা জিজাদা 

না করিয়া যাইতে পারি না । তোমাকে যাহা যাহা আমর 
জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তাহার উত্তর প্রদান কর, আমর! 
এখনই তোমার সাহেবের কুঠী হুইতে বাহির হইয়া যাইতেছি। 

মেহের আলি। সাহেবের অনুমতি না লইলে আমি 
আঁপনাদিগের কোন কথার উত্তর দিতে পারিব না। 

আমি। ইচ্ছা হয় ত ভোঘাঁর সাহেবকে সংবাদ প্রদান 

কর, বা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়। পাঠাও যে, পুলিশের 

কয়েকজন লোক এখানে আনিয়াছে, তাহারা আমাকে কোন 

কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, আমি তীহাদিগের 
কথার উত্তর প্রদান করিব কি না? 

মেহের আলি। লাছেবরে জিজ্ঞাসা. করিবার আমার 

কোন প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা হয়, আপনারা গিয়া জিজ্ঞান! 
করিয়া আসিতে পারেন । 

মেহের আলির কথা শুনিয়া আমার অতিশয় ক্রোধের 

উদ্রেক হুইল, এবং দর্ধশরীর যেন কীপিতে লাগিল। এক- 

বার মনে করিলাম ধে, ও যেরূপ ভাবে আমাদিগের সহিত 

কথ! কহিতেছে, তাহাতে উচ্হার সহিত আঁমাদ্দিগের সেইরূপ 

ব্যবহার করাই কর্তব্য । কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, সাঁছেৰ- 
দিগের কুঠীর ভিতর কোনরপ্গ গোঁলষোঁগ করিলে আমার 

কাধ্যের সুবিধা হইবার সম্ভাবনা) নাই। কারণ, তিনি 
ক্রোধাম্বিত; হইলে তাহার চাকরদিগের নিকট হইতে আমা 
দিগের অধিক (কোন রুথা পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না 
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কিন্ত যদ্দি তিনি ইচ্ছা করিয়া আমার্দিগের সহায়তা করেন, 
তাহা হইলে তাহার ভৃত্যগণ তাহার নিকট কোন কথা 

গোপন করিতে পারিবে না, বা যদি কেহ গোপন করে, 

তাহ! হইলে অপরের নিকট হইতেও তাহা প্রকাশ হইয় 
পড়িবে । এরূপ অবস্থায় মেহের আলির উপর ক্রোধান্থিত 

ন। হুইয়া, তাহার মনিবের সহিতই আমার প্রথম দেখা করা 

কর্তব্য । বিশেষতঃ, আমি বিলক্ষণরূপে অবগত আছি যে, 
ভাল ভাল ইংরাজগণের নিকট সরকারী কাধ্য উপলক্ষে যদি 
কোনরূপ দাহাধ্য প্রার্থন! করা যায়, তাহ! হইলে ততক্ষণাঁৎ 

তাহার! তাহাদের সাধ্যমত সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন । 
মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া একজন কর্মচারীকে সেই স্থানে 

রাখিয়া আমি সেই স্কুলের সর্বপ্রধান সাহেবের উদ্দেশে গমন 
করিলাম। যে গৃহে সাহেব থাকেন, সেই গৃহের সম্মুখে 

তাহার চাপরাশি বসিয়াছিল। একখানি কার্ডে আমার নাম, 

আমি কে, এবং কি নিমিত্ত আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে চাহি, তাহা সেই কার্ডে লিখিয়া চাপরাশির হাতে 
প্রদান করিলাম, ও আমি যে কে, তাহা চাপরাশিকেও 

বলিয়া দিলাম। চাঁপরাশি কার্ড লইয়া! ভিতরে প্রবেশ করি- 

বার অতি অল্লক্ষণ পরেই, সেই কার্ড হস্তে সাহেব বাহিরে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, “আমি আপনাকে 

কিন্ধপ, সাহায্য করিতে পারি ?” ঃ 

আমি। আপাততঃ অপর সাহায্যের কিছু প্রয়োজন নাই, 
কেবলমাত্র আপনার খানসামীকে আমি একবার চাহি। . এক- 

ঘণ্টার নিমিত্ত আমি তাহাকে লইয়া যাইব ধাত্র। 
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সাহেব। তাহাকে প্রয়োজন ? 

আমি। আমরা একটী ভয়ানক হত্যার অনুসন্ধান করি- 

তেছি। যেব্যক্তি হত হইয়াছে, এখন বোধ হইতেছে যে, 
মে আপনার খানসামার জামাতা । এই নিমিত্ত তাহাকে লইয়া 
গিয়া একবার নেই মৃতদেহ দেখাইব। তাহা হইলে সেই 

ব্যক্তি তাহার জামাত! কি না, তাহা! অনায়াসেই সে চিনিতে 
পারিবে । তখন কাহার দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটয়াছে, তাহার 

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব, এবং আপনার সাহায্যের আবশ্তক 

হইলে, পুনরায় আপনার নিকট আগমন করিব। 

সাহেব কিরূপে খানসামার জামাতা হত হইয়াছে? 

আমি। কিরূপে হত হইয়াছে, বা কে হত্যা করিয়াছে, 
তাহা এখনও স্থির হয় নাই। সেই মৃতদেহ ষে কাহার, 

এখন তাহারই অনুসন্ধান চলিতেছে। 
সাহেব। সেই মৃতদেহ কোথায় পাঁওয়া গেল? 

আমি । বড় একটা টানের বাক্সের মধ্যে একখানি চটের 

দ্বারা আবৃত সেই মৃতদেহ রাস্তার. ধারে পাঁওয়! গিয়াছে । 

সাহেব। আচ্ছ। বাবু! আপনি আমার খানসামাকে 
লইয়া যাঁন। আপনার কার্যা শেষ হইয়া. গেলে, অমনি 
তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। ৃ 

আমাকে এই বলিয়! সাহেব তাহার চাপরাঁশিকে কহি- 

লেন, “আমার খানসামাকে আমার নিকট ডাকিয়া! আন ।” 

সাহেবের আদেশ পাইবামাত্র, চাঁপরাণি দ্রুতগতি গমন 

করিয়া মেহের আলিকে তাহার সম্মুখে ডাকিয়া আনিল। 

তাহাকে দেখিখধামাত্রই সাহেব কহিলেন, “তুমি এই বাবুর 
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সহিত গমন কর, এবং ইহারা তোমার নিকট হইতে যেরূপ 
সাহায্য প্রার্থনা করেন, সেইরূপ সাহাধ্য প্রদ্ধান কর।” 

* সাছেবের কথা শুনিয়। মেহের আলি আর কোন কথ 

কছিল না; স্থিরভাবে অথচ নিতান্ত ক্ষ মনে আমার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আগমন করিতে লাগিল । 

আমি মেহের আলিকে সেই স্থানে আর কোন কথা 
জিজ্ঞাসা ন। করিয়া সেই বাড়ী হইতে তাহাকে বাহিবে 

আনিলাম। কিন্তু তাহাকে আমার গাড়িতে তুলিবাঁর পৃর্রে 
তাহাকে ছুই একটী কথা জিজ্ঞাসা কর! কর্তব্য মনে করিলাম। 

আমি। -রব্বানি তোমার জামাত ? 

মেহের আলি। হী মহাশয় ! রব্বানি আমার জাঞীতা হম। 

আমি। রব্ধানি এখন কোথায় ? 

মেহের আলি । তাহ! আমি জানি ন|। 

আমি। তোমার সহিত তাহার কয়দিবস সাক্ষাৎ হদ্দ 

নাই? 
মেহের আলি। এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার সহিত আমার 

সাক্ষাৎ হয় নাই। 
আমি। তোমার বেশ মনে আছে যে, এক সপ্তাহকাল 

তোমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই? 
" মেহের আলি। আমার বেশ মনে আছে। | 

আমি। তোমার মনিবের কুঠীতে সে কতদ্দিবন আইসে 
নাই? | 

মেহের আলি। প্রায় পনর দিবস হইল, সে এখানে 

আইসে নাই। 
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আমি । অগ্ভ তিন দিবস হইল, সে এখানে আসিয়াছিল যে? 

মেহের আলি । মিথ্যা কথা, এ কথা আপনাকে কে বলিল? 

আমি। যেই আমাকে বলুক না কেন, তোমাকে অ:মি 

ষে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তাহারই উত্তর প্রদীন কর? 
মেহের আলি। আমি ত তাহা! বলিয়াছি যে, সে এখানে 

পনর দ্রিবসের মধ্যে আইসে নাই। 

মেছের আলির কথ! শুনিয়া আমার মনে কেমন একটু 

সনেহ হইল । অপর একজন বর্খচারীর নিকট তাহাকে রাখিয়া! 

আমি পুনরায় সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম । বাড়ীর 

ভিতর প্রবেশ করিতেই সম্মুথে বড় সাহেবের সেই চাপরাঁশিকে 

দেখিতে পাইলাম । আমাকে পুনরায় বাড়ীর ভিতর প্রবেশ 
করিতে দেখিয়া, চাপরাশি আমার নিকট আগমন করিল ও 

কহিল, “কি মহাশয়! পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন যে?» 

আমি। তোমাকে একটী কথ! জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া, 
ফিরিয়া আসিয়াছি। 

চাপরাশি। আমাকে? 

আমি। হ। 

চাপরাশি। জামাঁকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, তাহ! 

অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। 

আমি। মেহের আলি তোমার নিকট কত দিবস হইতে 
পরিচিত? 

চীপরাশি। প্রায় ছুই বৎসর হুইল, আমি আমার সাহেবের 
নিকট কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই সময় হইতেই 
আমি মেহের আলিকে চিনি। 
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আমি। তাহার একটী জামাতা আছে, তাহ! তুমি জান? 
চাপরাশি। জানি, তাহার নাম রব্বানি। সম্প্রতি খোলার 

ওই ছোট ঘরখানি সে বীধিয়াছিল। 

আমি। তুমি তাহাকে কয়দিবদ হইতে দ্বেখ নাই? 
চাপরাশি। তিন চারি দিবস হইল, আমি তাহাকে 

দেখিয়াছি। কি পাওন! টাকার নিমিত্ত সে তাহার শ্বশুরের 

সহিত বকাঁবকি করিতেছিল। 

আমি। কোথায়? 

চাঁপরাশি। এই কুগীর ভিতর তাহার শ্বশুর যে ঘরে 
থাকে, সেই ঘরের সম্মুখে । 

আমি। দেযেতিন চারি দিবসের ঘটন1, তাহ! তোমার 
বেশ মনে আছে কি? | 

চাঁপরাশি । আমার বেশ মনে হইতেছে যে, উহা! চারি 

দিবসের অধিক কোনরূপেই হইবে না। 
আমি। পাঁ€না টাকার নিমিত্ত উহার কতক্ষণ পধ্যস্ 

বকাবকি করিয়াছিল? 

চাপরাশি। তাহা আমি জানি ন7া। কোন কাঁধ্য বশতঃ 

আমি সেই স্থানে গিয়াছিলাম, তাঁহাতেই জানি । আমি তখনই 
সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। 

* আমি । তখন বেলা কত? 

চাঁপরাশি। বৈকালে; কিন্তু বেলা তখন অতি জঅল্পই 
ছিল। 

আমি। তাহার পর, রব্বানি কখন চলিয়া গিয়াছে, 
তাহা বলিতে পার? ৪ 
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চাঁপরাঁশি। আমি তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখি নাই। 

আমি। তুমি আমার সহিত একবার গমন করিতে পার 

কি? কারণ, যেলাসটী পাওয়া গিয়াছে, তাহাঁকে দেখিংল, 

তুমি বেশ চিনিতে পারিবে, সেই লামটা রব্বানির কি না? 
চাঁপরাশি। আপনি এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন, 

আমি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া! আদিতেছি। তাহার আদেশ 

পাইলে, আমি এখনই আঁপনাঁর সহিত গমন করিতেছি । 

এই বলিয়া চাপরাশি আমাকে সেই স্বানে রাখিয়া সে তাহার 

সাহেবের নিকট গমন করিল, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 

প্রত্যাবর্তন করিয়া কহিল, “চলুন, সাহেব অনুমতি দিয়াছেন।” 

চাঁপরাশিকে আর কোন কথা না বলিয়া, তাহার সহিত আমি 
বাহিরে আপিলাম, ও মেহের আলির সহিত আপন গাঁড়িতে উঠি. 
লাঁম। সেই বাঁলকটাও গাঁড়ির উপর উঠিয়া! বসিল। 

চাপরাশি আমাকে যে সফল কথা বলিয়াছিল, তাহা আমি 

মেহের আলিকে কহিলাম। আমার কথা শুনিয়া মেহের আলি 

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়! রহিল, এবং পরিশেষে কহিল, “চাঁপরাশি 
কখনই এ কথা বলে নাই। আর যদি বলিয়াই থাকে, তাহ! 

হইলে মে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। পনর দিবসের মধ্যে রব্বানি 

এ কুঠীতে আইসে নাঁই।” 
মেহের আলির কথা শুনিয়! চীপরাঁশি কহিল, “আমি মিথ্যা 

বলিতেছি, না তুই মিথ্যা বলিতেছিন্! তিন চারিদিবস হইল, 
সন্ধ্যার পূর্ব্ণে ষে সে আসিয়া টাকার জন্ত তোর সহিত বকাবকি 
করিয়াছিল, সে কথা তোর মনে নাই কি?” 
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চাঁপরাশি ও মেহের আলির সহিত এইরূপ কথা হইতে হইতে 
আমাঁদিগের গাড়ি আপিয় যে স্থানে মৃতদেহ রক্ষিত ছিল, সেই 

স্থানে উপস্থিত হইল। 

আমরা! গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া, মেহের আলি এবং 

চাঁপরাশিকে মঙ্গে লইয়! সেই মুতদেছের সন্নিকটে গমন করিলাম। 

সেই মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে কহিলা্ট। মেহের 

আলি সেই মৃতদেহের দিকে দৃষ্টিপাত ন! করিয়াই কহিল, “ন! 
মহাঁশয়! এ কাহার দেহ, তাহ1 আমি চিনিতে পারিতেছি না ।” 

চাপরাশি। তাহা আর চিমিতে পারিবে কেন? তোমার 

জামীতাকে যে কখনও দেখিয়াছে, সে-ই এই মৃতদেহ চিনিতে 

পারিবে । কিন্তু তুমি চিনিতে পারিতেছ না, ইহা অপেক্ষা 

আশ্চর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? 
যেস্থানে মৃতদেহটা ছিল, তাহার সন্নিকটেই সেই টিনের 

বাঝ্সটী রক্ষিত ছিল। সেই বাল্সটা দেখিয়া চাপরাশি কহিল, 

*ওই বাষ্টা কিসের মহাশয় ?” 

আমি। এই বাক্সের ভিতর পুরিয়া এই মৃতদেহটী কোন্ 
বাক্তি* গঙ্গার ধারে রাখিয়! দিয়াছিল। 

চীপরাশি। তবে এই বাক্সের ভিতর ওই লাম পাওয়। ষায়? 
আমি। হা। 
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চাপরাশি। মেহের আলি যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে ঠিক 

এইরূপ একটা বাল্স ছিল। তাহা? এখন সেই স্থানে আছে 

কি না, তাহা! মেহের আলিকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি । ্ 

আমি। কি হে মেহে্রেক্সালি! তুমি যে ঘরে থাক, সেই 
ঘরে এইরূপ একটী টিনের বাক্স ছিল, তাহা এখন কোথায়? 
উহ! এখন মেই স্থানে আছে কি? 

মেহের আলি। চাঁপরাশি কেবল মিথ্য। কথ। চিরানিনী 

ষে ঘর আমার দ্বারা অধিকৃত, তাঁহার ভিতর এরূপ টিনের বাক্স 

কখনও ছিল না, এখনও নাই। 

চাপরাশি । আমি মিথ্যা কথ! কহিতেছি ? তোমার ঘরে যে 

টিনের বাক্স ছিল, তাহা কে ন! জানে? কুীর সমস্ত চাঁকরই 

তাহ! দেখিয়াছে। তাহাদ্িগের মধ্যে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 

সে-ই এ কথ! বলিবে। চাঁকর-বাকরের কথাই বাঁ জিজ্ঞাসা 
করিতেছি কেন? মনিব-_সাঁহেৰ স্বয়ং ইহা বলিতে পারিবেন। 
একদ্দিবদ তিনি নিজে ওই বাক্স দেখিয়া, মেহের আলিকে 

জিজ্ঞান। করিয়াছিলেন, “এ বাক্স কাহার ?” 

আমি। তাহাতে মেছের আলি কি উত্তর করিয়াছিল? : 

চাপরাঁশি। তাহাতে মেহের আলি এই কথা কহে ষে, 

“অনেক দিবস হইন্তে এই বাক্স এই, স্থানে পড়িয়া! রহিয়াছে ।” 

আমি। কেমন মেহের আলি! এই কথা কি প্রকৃত ? “ 

মেহের আঁলি। না| মহাশয়! ইহার সমস্তই মিথ্য। কথা। 

আমি। চাপরাঁশির সমস্ত কথ! যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে 

তোমার মঙ্গল। আর যদি প্রকৃত হয়, তাহ! হুইলে জানিও, এই 

হত্য! তোমা-ব্তীত আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। 
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মেছের। সেকি মহাশয়! তাহা হইলে আমি আমার 

জামাতাকে কি হত্যা! করিয়াছি? আপনারা এইরূপ বিশ্বাস 
করেন ? 

আমি । কাজেই বিশ্বাস করিতে হইতেছে । তোমার নিজের 
কথার ভাবেই বেশ অনুমান হইতেছে, এই হত্যাকাণ্ডে তুমি 
সম্পূর্ণরূপে অপরাধী । তুমি এখন প্ররুত কথা কি, তাহা বল 
দেখি। তাহা হুইলে তুমি কতদূর অপরাধে অপরাধী, তাহ! 
আমর অনায়াসেই বুঝিতে পারিব, ও জানিতে পারিব, এই 
কার্ধ্য তুমি ইচ্ছা করিয়া করিয়াছ, কি ক্রোধের বশবর্তী হওয়ায়, 
এই কার্ধ্য হঠাৎ তোমার দ্বারা হইয়! গিয়াছে । ণ 

মেহের আলি আমার কথায় আর কোনরূপ উত্তর প্রদান ন! 

করিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। 
মেহের আলির কন্ঠা তখন সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, আমা- 

দিগের এই- সকল কথ শুনিয়া নে কহিল, “বাবা! এ কার্য 

তুমিই করিয়াছ! তা” বেশ করিয়াছ, নিজের কন্তাঁকে বিধবা 

করিয়া পিতার উপযুক্ত কা্যই করিয়াছি!” এই বলিয়! সে সেই 
স্থান হইতে একটু দূরে গিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। . 

মেহের আলির কথা শুনিয়া ও তাহা র্ অবস্থা দেখিয়া, আমাঁ- 

দিগের মনে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিল যে, মেহের আলি ব্যতীত এই 
কাঁধ্য আর কাহারও দ্বার! হয় নাই। তবে লাস স্থানাস্তরিত 

করিবার সময় অপর কোন ব্যক্তি সাহাধ্য করিলেও করিতে পারে । 

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সেই বাক্স ও উহার ভিতর ষে 
ওষধের শিশি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা লইয়া মেহের আলি এবং 
চাপরাশির সহিত পুনরায় সেই স্কুলে গিয়| উপস্থিচ্চ হইলাম। 
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সেই স্থানে গিয়া সেই সর্বপ্রধান সাহেবের দহিত প্রথমে 

সাক্ষাৎ করিলাম এবং বতদূরর অবগত হইতে পারিয়াছিলাম, 
তাহার সমস্ত ব্যাপার তাহার নিকট খুলিয়া! বলিলাম। সমস্ত 

ব্যাপার শুনিয়া তিনি আমাদিগের সহিত মেহের আলির থাঁকি- 

বার স্থানে গমন করিলেন ও কহিলেন, “এইরূপ একফটী বাক্স 
আমি. এই স্থানে পুর্বে দেখিয়াছিলাম) কিন্তু এখন উহা! 
দেখিতে পাইনত্েছি না 1৮ 

যে স্থানে সেই বান্সটা পূর্ব হইতে রক্ষিত ছিল বলিয়া! জান! 
গেল, সেই স্থানটী আমর! উত্তমরূপে দেখিলাম । দেখিয়1 স্পষ্টই 

বোধ হইল, সেই স্থানে অতবড় একটা বাক্স রক্ষিত ছিল, তাহার 
চিহ এখন পর্যন্তও বর্তমান রহিয়াছে । 

উষধের শিশি দেখিয়া সাহেব কহিলেন, “উহাতে যে নাম 

লেখা আছে, সেই নামের একটা বালক এই স্কুলে পূর্বে পাঠ 
করিত; কিন্ক এখন স্থানান্তরে গমন করিয়াছে । আবশ্তক হইলে 
তাহার অন্ুন্ধান পাওয়া! যাইতে পারিবে ।” 

অতঃপর সেই স্থানে অপর চাঁকরগণের বাসস্থান অনুসন্ধান 

করিলাম । সাঁহেব সেই অনুসন্ধানে নিজে আমাদিগকে লাহ1৭) 
করিতে লাগিলেন । » এইরূপে কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করিতে 

করিতেই অল্পে অল্পে আপল কথ! বাহির হুইয়! পড়িল। 

মেহের আলি যখন দেখিল যে, সকল কথ! গ্রকাশ হইয়া! 
গেল, তখন সেও সমস্ত কথা স্বীকার করিল। সে যাহা 

কহিল, তাহার সার মন্দ এইরূপ £---- 
“রব্বানি আমাঁর জামাতা । এই স্কুলের (ভিতর একখানি 

ক্ষুদ্র খোলার ঘন সে বাধিয়! দেয়, তাহাতে আমার নিকট তাহার 
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কিছু পাঁওন থাকে । সেই পাঁওন! টাকার নিমিত্ব সে আমাকে 
সর্বদা বিরক্ত করিত, সময় অসমক্ন কিছুই ন! মানিয়া সর্বদ! সে 
আমার নিকট সেই টাকার তাগাদা করিত, এবং সময় সময় 
আমাকে কটুবাক্যও কহিত। 

“গত পরশ্ব তারিখের সন্ধ্যার পূর্বে সে এই স্থানে আসিয়া 
আমাঁর নিকট পুনরায় সেই টাকার তাগাদা করে । আমাঁর নিকট 

সেই সময় টাকা ন! থাকায়, আমি উহা! তাহাঁকে দিতে পারি নাই। 
সুতরাং সে আমার উপর অতিশয় অসন্তষ্ট হইল, এবং আমাকে 
গালি প্রদান করিল । আমারও অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হওয়াতে 

আমি তাহাকে কহিলাম, “তুমি আমার ঘরের ভিক্কর আইস, 

আমি হিপাঁৰ করিয়া তোমার সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়! 

দিতেছি।” আমার কথায় বিশ্বান করিয়া সে যেমন ঘরের ভিতর 

প্রবেশ করিল, অমনি আমি তাহার,কর্ণমূলে সজোরে এক চপেটা- 

ঘাত করিলাম। চড় মারিবামাত্র সে সেই স্থানে পড়িয়া গেল। 
তাহার উপর আমি তাঁহাকে ছুই চারিটী পদাঘাতও করিয়াছিলাম। 

, পরে দেখিলাম, সে মরিয়! গিয়াছে । তখন আঁর কোন উপায় ন। 

দেখিয়া একখানি চটে উহাকে উত্তমরূপে জড়াইয়া বাধিলাম, 
এবং পরিশেষে এই বাক্সের ভিতর পুরিয়া আমার এই ঘরের 
ভিতরেই রাখিয়া দিলাম । কিন্ত কোন উপায়ে সেই বাক আমি 
ঘর হইতে বাহির করিয়া লইবার অবকাঁশ পাইলাম না। ক্রমে 
রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সমস্ত দিবস সেই বাক্স আমার ঘরের, 
ভতরেই ছিল। পরদিবস রাত্রি হইলে একটা কুলীর সাহায্যে 

আমি সেই বাক্সট স্কুল হইতে বাহির করিয়। একতাঁনি ভাড়াটিয়া 
গাড়ি আনিয়া তাহার উপর রাখিয়া দিলাম, এর সেই গাড়িতে 
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করিয়া উহা আমি গঙ্গার ধারে লইয়া! গেলাম । নেই স্থানে খোল! 
জেটির ভিতর সেই বাঝটা রাখিয়! দিয়া, আমি সেই গাড়ি বিদায় 
করিয়া দিলাম । আমার ইচ্ছা ছিল যে, কোন গতিতে সেই 
বাক্সটী গঙ্গাগর্ডে নিক্ষেপ ক্কবরিব; কিন্তু তাহীর সুযোগ করিয়া 
উঠিবার পূর্বেই একজন. চাঁপরাশি সেই বাক্সটা: দেখিতে পাইয়া 
তাহার নিকট গমন করিল। আমিও ভীত হা সেই স্থান 
হইতে প্রস্থান করিলাম ।৮ 

মেহের আলি এইরূপে যাহ! আমাদিগের নিকট কহিল, 

সে আব মে কথার পরিবর্তন করিল না। অনুসন্ধানে ঘষে নকল 

প্রমাণের মূংগ্রহ হইল, তাহাদিগের সাক্ষ্যে এবং মেহের আলির 
্বীকান্রেই দায়রার বিচারে তাহার ফীসি হইয়া গেল। 

ধ 
ধলা তি 5৫৬ ধুতে বাপি পিরিতি পিন সানি আর্জি আজ আরা হাসি ভি? সরি) 8 সিসি সিটি তত ঘি ভী ৬টি আঁ সা উপ এটি লী শা পাকা আরা ৬ ৬ 4৪৯ 

রঙ কাঠ মাসের সংখ্যা, 

 প্ঘর-পোড়া লোক ” 
রা পুলের অম

ৎ বৃদ্ধির বানর 

যন্ুস্থ। | 
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ঘর-পোড়া লোক। 
( অর্থাৎ পুলিসের অসৎ বুদ্ধির চরম দৃষ্টান্ত! ) 

শীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 

সিক্দারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও 

সাধারণ পাঠাগার হইতে 

ঞ্ীবাণীনাথ নন্দী কর্তৃক প্রকাঁশিত। 

টি ০ 

তা 
ঘ 

4411 50712 25৫76৫, 

সপ্তম বর্ষা] সন ১৩০৫ সাল। [জ্যৈষ্ঠ 



৭ ওত 

0.2 ঃ ৯৪ ৬ ৭১ ৯. সত ৯ সা বাসি লা ৯ ৯। 

৪1 8 51691 নিন 012744 0১ 0 ঃ 

37687 70 67653, 

68, ৮ টি 7 
লি ০0৬ সালিসলসি। ঠা ৪৯৮৫৯ নাছ প্টিপাস্িগ সপন ৩ সিকি ৯ এ সি * ওতধ্লা এত পি পি লালিত ও ছি লি জা জী চাদ রা 0 লাক চরিলািত ২45 ৭ 



ঘর-পোড়া লোক। 
(প্রথম অংশ) 

০০০০ ই 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

অগ্ত যেবিষয়' আমি পাঠকগণকে উপহার দিতে প্রস্তুত 

ছইয়াছি, তাহা অতি ভয়ানক ও লোমহর্ষণ-জনক ঘটনা। 

কিন্তু এই ঘটনার সহিত আমার নিজের কোনরূপ সংৰ 

নাই, অর্থাৎ আমি নিজে এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করি 

নাই; কিন্ত এই মোকদ্দমার সহিত যে পুলিস কর্মচারীর 
'সংশ্রব ছিল, তিনি আমার পরিচিত। এই ঘটনার মধ্যে 

যেরূপ অস্বাভাবিক ছূব্্দ্ধির পরিচয় আছে, তাহা পাঠ করিয়! 

অনেক পাঠকেই মনে করিতে পারেন যে, এরূপ ছুঃসাহসিক্ 

কার্ধ্য মনুয্যবুদ্ধির অগোচর। কিন্তু যখন আমি এই ঘটনার 
আানুপূর্ববিক সমস্ত ব্যাপার জানি, এবং অনুসন্ধানকারী পুলিস- 
কম্মচারীও. আমার পরিচিত, তখন এই ঘটনার সত্যাসত্য 
সন্বন্ধেমআমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পাঠকগণও ইহা সম্পৃণ; 

রূপ সত্য. ঘটন! বলিয়! অনায়াসে বিশ্বাম করিতে পারেন। 

এই ঘটন। আমাদিগের এই প্রদেশীয় ঘটনা নহে, পশ্চিম- 
দেশী ঘটনা । হিন্দু পাঠকগণের মধ্যে সকলেই অবগত 
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আছেন যে, নৈমিষারণ্য নামে একটা স্থান আছে, উহা 
আমাদিগের একটা প্রধান তীর্থ স্থান। পশ্চিমদেশ- বাসীগণ 
সেই স্থানকে নিম্নারণ কহিয়া থাকে। | 

কথিত জাছে, ভগবান্ বেদব্যাস এই স্থানে বমিয়া 
ভগবদ্বাক্য সর্কপ্রথর্মে মর্ত্যলোকে প্রকাশ করেন। যে বেদীর 
উপর উপবেশন করিয়া তিমি তগবদ্বাঁক্য পাঠ করিয়াছিলেন, 

নিবিড় ও নিস্তব্ধ আজ কাননের ভিতর সেই বেদী এখন পর্যাত্ত 

বর্তমান। সেই বেদীর কিছু দুর অন্তরে চক্রপাঁণি নামক 
প্রসিদ্ধ স্থান। প্রপসিদ্ধি আছে যে, যে সময় ভগবান্ বেদব্যাস 

ভগবদবাক্থা প্রকাশ করিতেন, সেই সময় দেবতাগণ ও. থধি- 

গণের আবির্ভাব হইত। সেই স্থানে তখন একটা সামান্ত 

শ্োতশ্বতী থাক! স্বত্বেও সেই স্থানে ধাহারা আগমন করি- 
তেন, তীহাদিগের প্রত্যেককেই অল্লাধিক জল-কষ্ট সহ করিতে 

হুইত। ভগবান্ বিষ এই ব্যাপার দেখিয়। জল-কষ্ট নিবারণ 
করিবার মানসে আপনার চক্র দ্বার পৃথিবী ভেদ করিয়! 

দেন, সেই স্থান হইতে সতেজে অনবরত জল উখিত হইয়া 

সকলের জল-কষ্ট নিবারণ করে। সেই সময় পৃথিবী ভেদ 
করিয়! ষে স্থান..হইতে জল উঠিয়াছিল, এবং এখন পর্যাত্ত 

ঘেস্থান হইতে অনবরত জল উখিত হইয়। সন্গিকটবর্তী সেই 

ক্ষদ্র আোতম্বতীতে গিয়! মিলিতেছে, সেই স্থানকে চক্রপাণি 
কুহে। নৈমিষারণ্য তীর্থে ধাহারাঁ গমন করিয়া থাকেল, 
তাহার্দিগকে চক্রপাঁণি জলে নান করিতে হয়। : 

দশবার বৎসর পুর্ববে কোন সরকারী কার্য উপলক্ষে 
গামাকে ফেই* নৈমিষারণ্যে গমন করিতে হইয়াছিল। যে 
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কার্ধ্ে আমি গমন করিয়াছিলাম, সেই কাঁধ্য শেষ রা 
পর, একদিবস জমি সেই চক্রপাঁথি জলে কলি করিতে যাই। 
সেই স্থানে আমি ন্নান করিতেছি, এরূপ সময় একজন লোক 

আপিয়া ক্সান করিবার মানসে সেই চক্রপাণি জলে অবতরণ 
করেন। কথায় কথায় তাহার সহিত আমার পরিচয় হয়। 

ইহার নাম আষি পুর্ব হইতেই জানিতাম; কিন্তু ইহাব 
সহিত আমার কখন চাক্ষুষ আলাপ পরিচঞ্প ছিল না। ইহাৰ 
নাম শুনিয়াই আমি কহিলাম, “আপনি এই . প্রদেশীয় পুলিস 
বিভাগে কন্ম করিতেন না?” 

উত্তরে তিনি কহিলেন, “হী মহাশয় !” 
তখন আমি তীহার সন্বন্ধে যাহা যাহা অবগত ছিলাম, 

তাঁহাকে কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেমন মহাশয় ! টা অপ. 

রাধের জন্ত পুলিস বিভাগ হইতে আপনার চাকরী গিয়াছে না ?” 
উত্তরে তিনি কহিলেন, “আপনি এ সকল বিষর কিরূপ 

অবগত হইতে পারিলেন ?” 

আমি। আমি যেরূপেই অবগত হুইতে পারি না কেন; 
কিন্ত ইহু। প্রকৃত কি না? রা 

প্যথন অন্ুদন্ধান করিয়। আমার দোষ সাব্য্ত হইয়াছিল, 
এবং সেই দোঁষের উপর নির্ভর -করিয়! সরকারী চাঁকরী.হইতে 

আমাকে তাড়িত করা হইয়াছে, তখন উছা। ষে সম্পূর্ণরূপ 

মিথ্যা, কথা, তাহাই ব1 আমি বলি কি প্রকারে ?৮. 

আমি। সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, যে অপরাধের 
নিমিত্ত আপনার চাকরী গিয়াছে, নেই অপরাধ সম্বন্ধে আপন 
নার কোন্ উর্ধতন কর্মচারী অনুসন্ধান করিক্নাছিলেন? 
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যে ইন্স্পেক্টারের দ্বারা তাহার অপরাধের অনুসন্ধান কর 
হইয়াছিল, সেই ইন্ম্পেক্টারের নাম তিনি আমার প্রশ্নের 
উত্তরে বলিয়া দিলেন, এবং তিনি আজ কাল যে স্থানে 

আছেন, তাহাও আমাকে জানাইয়] দিলেন । আমি দেখিলাম, 
যে সরকারী কার্যের নিমিত্ত আমি সেই প্রদেশে গমন 

করিয়াছি, তাহার কোন কোন বিষয়ের অনুসন্ধানের নিমিত্ত 

আমাকে তাহার নিকট গমন করিতেই হুইবে। সুতরাং 

এই ঘটনার সমস্ত অবস্থ! তাহার নিকট হইতে অনায়াসেই 
জানিয়। লইতে পারিব। 

থে ভূত-পুর্রব পুলিস-কর্মচারীর সহিত আমার চক্রপাঁণিতে 
সাক্ষাৎ হইল, তিনিও আমার পরিচয় গ্রহণ করিলেন, : এবং 

পরিশেষে তাহার বাসায় গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি- 

বার নিমিত্ত আমাকে বার বার অনুরোধ করিলেন। আমিও 

তাহার অন্থরোধ রক্ষা করিলাম; সেই দিবস সন্ধ্যার পূর্বে 

তাহার বাপায় গিয়া! আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম । 

সেই রাত্রি তাহার বানায় অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত তিনি 
আমাকে বার বার অনুরোধ করিলেন; কিন্তু জাতিভেদের 

প্রতিবন্ধকতা হেতু আমি কোনরূপেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত 
হইতে পারিলাম না। তথাপি অনেক রাত্রি পর্য্স্ত তাহার 
বাপায় বগিয়৷ নানারপ প্রনঙ্গে সময় অতিবাহিত করিলাম । 

ইহার মধ্যে যতদূর সম্ভব, তীহার নিকট হইতে তাহার 
মোৌকদমার বিষয় সকল উত্তমরূপে জানিয়া লইলাম$. 

. ইনি অসৎ উপায়ে বে সকল অর্থ উপ্রার্ঘন "করিয়া. 

ছিলেন, তাহারঅধকাংশই প্রায় ব্যক্রিত হুইয়া গিযাছে। এই 
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স্বানে বদিয়! এখন ' তিনি জমিদার-সরকারে যদি কোনরূপ 

একটা চাকরীর সংগ্রহ করিয়া! উঠিতে পারেন, তাহারই 
চেষ্টা দেখিতেছেন। , 

নৈমিষারণ্যে আমার যে সকল নিরিা ছিল, তাহা 
শেষ করিয়া আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। 

দুর্গম ভয়ানক পথ অতিক্রম করিয়া, ও “হত্যা-হরণ” প্রভৃতি 

স্থান দর্শন করিয়া, ক্রমে আমি গিয়া. সাগ্ডিল! ষ্টেশনে 
উপস্থিত হইলাম । পরে কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়। যে 
স্থানে সেই মোকদ্দমার অন্ুসন্ধানকারী ইন্ম্পেক্টার থাকিতে, 

সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হুইয়া তাহার সহিতু লাক্ষাৎ 
করিলাম। তাহার নিকট আমি আমার পরিচয় প্রদান 

করিলাম, এবং যে সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত আমি তাহার 

নিকট গমন করিয়াছিলাম, তাহার সমস্ত ব্যাপার আমি তাহার 

নিকট কহিলাম। তিনি তাহার নাধ্যমত আমাকে সাহায্য 

করিয়া, সেই স্থানের আমার আবশ্যক কার্য সকল সম্পন্ন 

'করিয়। দিলেন। 

যে সময় তিনি আমার পাহায্যের নিমিত্ত আমার সহিত 

কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় একদিবস কথায় কথায় এই 
মোকদামার বিষয় তাহার নিকট উত্থাপিত করিলাম। তিনিও 

সবিশেষ যত্বের সহিত ইহার সমস্ত ব্যাপার আমাকে বলিয়া 

দিলেন, এবং এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানের যে সকল কাগজ 

পত্র ছিল, তাহাও আমাকে দেখাইতে চাছিলেন। লময়মত 

আফিস হুইতে* সমস্ত নথি-পত্র আনিয়া, দেখিবার নিমিত্ত 
আমার হস্তে প্রদান করিলেন; কিন্ত উহার দমস্তই উদ্দ, 
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র দে রি 
ভাষায় লিখিত বলিয়া, আমি নিষ্জে' তাহা পড়িয়া উঠিতে 
পারিলাম না। উর্দভাবাবিদ্ একজন মুন্মির -সাহাযো সেই 
নকল কাগজ-পত্রে যাহা লিখিত ছিল, .তাঁহা জাঁনিয়া লইলাম, 
এবং আবশ্তকমত কতক কতক লিখিয়ও লইলাম। এইরূপে 
যে সকল বিষয় আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, ভাহাই অব- 
লম্বন করিয়৷ পরই বিবরণ লিখিত হইতেছে? 

০ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। | 

ষে গ্রামে রাঁমসেবকের বাড়ী, সেই গ্রামের জমিদার 
গোফুর খা। গোফুর খ। যে একজন খুব বড় জমিদার, তাহ! 
নহে; কিন্তু নিতান্ত ক্ষুদ্র জমিদারও নহেন। ইহার জমি- 
দারীর আম্, সালিয়ানা পঞ্চাশ-বাট হাজার টাক হইবে। 

গোফুর খা জমিদার, কিন্তু জমিদার-পুজ্র নহেন ৷ তাহার পিত1' 

একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন । তিনি যাহ কিছু উপার্জন 

করিতেন, তাহার দ্বারা কোন গতিতে পরিবার প্রতিপালন 

করিতেন দান্র; কিন্তু তাছা হইতে একটা কপর্দীকও সঞ্চয় 
করিয়া রাখিতে পারিতেন ন1। গোফুর থা তাহার পিতার 

*প্রথম বা একমাত্র পুত্র। যে সময় তাহার পিতা পরলোক 

গমন করেন, সেই সময় গোছুরের বয়ঃক্রম পনর "বৎসরের 
অধিক ছিল না। পিভাঁর সৃত্যুর পর অনন্যোপায় হইয়া 

গোছুর সামান্ত' চাকরীর উমেদারীতে প্রবৃত্ত হন, এবং আপন 
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দেশ ছাড়িয়া কানপুরে গমন করেন। সেই সময় কানপুরে 

একজন মুসলমান বাস করিতেন। চামড়ার দালালী করিয়া 

তিনি দশটাকার. সংস্থান করিয়াছিলেন, এবং দ্নেশের মধ্যে 
মান-সম্রম. ও একটু সবিশেষ প্রতিপত্তিও স্থাপন করিতে 
পারিয়াছিলেন। গোফুর খা কানপুরে আপিয়া প্রথমে তীহারই 
আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তীহারই নিকট অতি সামান্ত 

বেতনে একটী চাকরী সংগ্রহ করিয়। লন। গোফুর খা 
অতিশয় বুদ্ধিমান ও সবিশেষ কার্ধ্যক্ষম ছিলেন; স্ৃতরাং 

অতি অল্পদিবসের মধোই তিনি আপন মনিবের প্রিয়পাত্র 

হইয়া! পড়েন, এবং ক্রমে তিনি তাহার মনিবেক্ধ কার্ধ্ে 
সবিশেষরূপে সাহাধ্য করিতে সমর্থ হন্। দিন দ্রিন যেমন 

তিনি তাহার মনিবের প্রিক্পাত্র হইতে ছিলেন, সেই সঙ্গে 
সঙ্গে তভীহার .বেতনও ক্রমে বর্ধিত হইতেছিল। 

সে যাহা হউক, যে সফল কার্ধ্য করিয়। তাহার মনিব সেই 
দেশের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, পরিশেষে সেই সমস্ত 

কার্ধ্য গোফুর খা নিজে সম্পাদন করিতে লাগিলেন । ইদ্দানীং 

তাহার মনিবকে আর কোন কার্ধ্যই দেখিতে হইত না, 
সকল কার্য গোফুরের উপরেই নির্ভর করিত। গোফুরও 

প্রণপণে এরূপ ভাবে কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া আসিতে লাগি- 

লেন যে, তাহার মনিবের কার্ধ্য পূর্বব অপেক্ষা আরও অতি 
উত্তমরূপে চপিতে লাগিল। সর্ক-দাধারণে গোফুরের মনিবকে* 
যেরূপ ভাবে বিশ্বান করিতেন, গোফুরকে তাহা অপেক্ষা 

আরও অধিক বিশ্বাস করিতে লাগিলেন । এমন কি, সেই 
সময় গোছুরের মনিবকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ী মাত্রেই, 
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গোফুরকে ্াহিতে লাগিলেন, ও গোছুবের হত হইতে লমন্ত 
দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিল । এই ব্যাপার দেখিয়া গোছুবের 
মনিব নিজে আর কোন কার্যে হস্তক্ষেপ লা করিয়া সমস্ত 

কারধ্যন্তারই গোক্ষুরের উপুর অর্পণ করিলেন, এবং পরিশেষে 
গোফুরকে একজন অংশীদার করিয়া লইলেন। গোৌছুরও 
সবিশেষ পারদর্শিতাঁর সহিত . কার্ধ্য করিয়া ক্রমে যথেষ্ট উপার্জন 
করিতে আরম্ভ করিলেন।  . 

এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইবার পর গোফুরের 
মনিব বা! অংশীদার ইহলীল! সম্বরণ করিলেন; সুতরাং এখন 

সেই কার্ট্যের সমস্ত অংশই গোফুরের হইল। গোফুরও মবিশেষ 
মনোযোগের সহিত আপন কার্য জুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া 

যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন । এইরূপে ছুই একখানি 
করিয়| ক্রমে জমিদারীও ক্রয় করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
তিনি যে সকল জমিদারী ক্রমে ক্রয় করিয়াছিলেন, সেই 
সকল জমিদারীর আয় পঞ্চাশ-যাট হাজার টাকায় দীঁড়াইল। 
সেই সময় গোফুর খাও ক্রমে বৃদ্ধ হইয়! পড়ায় আপনার ব্যবসা 
পরিত্যাগ করিলেন, এবং কেবলমাত্র তাহার জমিদারীতেই 

আপনার মন নিয়োগ করিবার মানস করিলেন। 
গোছুর খার কেবল একটামা্র পুস্র জন্সিয়াছিল, তাহার 

নাম তিনি ওস্মান রাখিয়াছিলেন। আপন পুত্র ওসমানকে 
প্রথমতঃ তিনি আপনার ব্যবস! কার্য শিখাইবার 'নিমিত্ত 
সবিশেষদূপ চেষ্টা করেন; কিন্ত কোনযূপে আপন মনঙ্কামন! 

পূর্ণ করিতে পারেন নাই। _বাল্যকালে গোুর খার যেরূপ 

প্রক্কৃতি ছিপ, তাহার পু ওস্যানের প্রকৃতি বাল্যকাল 
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হইতেই তাহার বিপরীত হইয়া দীড়াইয়াছিল। গোফুর খা 
সর্বদ1! আপন কার্যে মন নিয়োগ করিতেন, ওস্মান কেবল 

অপরের সহিত মিলিয়া আমোদ-আল্লাদ না দিন অতি- 

বাহিত করিতে লাগিল।. 

গোফুরের চেষ্ট। ছিল, কির্ূপে আপনার ধা ভিনি 

সবিশেষরূপে উন্নীত হইতে পারেন। 
ওস্মান ভাবিতেন, 'অ্ৎ উপায় অবলম্বনে বিল্লগে তিনি 

তাহার পিতার উপার্জিত অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ হন। 

গোফুর সর্বদা সৎকার্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। কিন্ধূপে 
দশজন প্রতিপালিত হয়, কিরূপে দশজনের উপকার» করিতে 
পারেন, তাহার দ্দিকে সর্বদা তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। 

ওম্মানের লক্ষ্য হইয়াছিল, কেবল অসৎ কার্যের দিকে ) 

আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্রগণের প্রতিপালনের পরিবর্তে কতকগুলি 

নীচজাতীয়া বার-বনিতা তাহার দ্বার! প্রতিপালিতা হইত । 
ওস্মানের এইবপ অবস্থা সত্বেও একমাত্র 'সস্তান বলিয়! 

তাহার পিতা গোছ্ুর খা তাহাকে কিছু বলিতেন না। 

স্বতরাং ওস্মান্ের অত্যাচার বয়সের লঙ্গে সঙ্গে হাস হইবার 
পরিবর্তে ক্রমে আরও বর্ধিত হইতে লাগিল। 

গোফুর খ! নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়।, তিনি 
মনে* করিয়াছিলেন, ব্যবসা কার্ধ্যের ভার তিনি ত্বাার পুক্ত 
ওস্মান খার হস্তে প্রদ্ধান করিবেন ।. কিন্ত তাহার চত্িত্র দেখিয়! 
আপনার ইচ্ছাপূর্ণ করিতে পারিলেন না। অথচ ব্যবসারীগণের 
অন্থরোধ রক্ষা করিতে গিয়া, তিনি আপন কার্ধ্য পরিত্যাগ পুর্ববক 
আপন বাড়ীতে বসিয়। তাহার বৃদ্ধাবস্থায় যে কিছু দিবস বিশ্রাম 
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করিবেন, তাহাতেও তিনি সমর্থ হুইলেন.ন1।. তাহাকে 
সর্বদা কানপুরেই. থাকিতে হইত। এদিক অবসর পাইয়। 
ওস্মাঁন জমিপারীর ভিতর ' যথেচ্ছ ব্যবহার করিত তাহার 
অত্যাচারে প্রজ্জাগণের মধ্যে কেহই শাস্তিলাত করিতে পারিত্ব 

না।. কিরপে ওস্মানের হস্ত হইতে আপনাপন স্ত্রী-কন্তার 

ধর্ম রক্ষা করিতে সমর্থ. হইবে, কেবল তাহার চিস্তাতেই 
তাহাদ্দিগকে নর্ধদ। দিন অতিবাহিত করিতে হইত। 

ওস্মানের. এই নকল অত্যাচারের কথা ক্রমে তাহার 

পিতা গোফুর থার কর্ণগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু গোফুর 

থা তাগ্ঠুর প্রতিকারের কোনরূপ চেষ্টাও করিলেন না। 
এইরূপ নান1 কারণে, প্রজাগণ ক্রমে তাহার্দিগের অবাধ্য 

হইঃ1 পড়িতে লাগিল। জমিদারীর খাজন! প্রায়ই তাহার! 
বাকী ফেলিতে লাগিল, বিনা-নালিশে খাজনা আদান প্রায় 

একরূপ বন্ধ হইয়! গ্রেল। 

এই নকল অবস্থা দেখিয়াও রা অত্যাচারের কিছু 

মাত্র নিবৃত্তি হইল ন1। তাহার কতকগুলি অশিক্ষিত ও 
ছুষ্টমতি পারিষদের. পরামর্শঅনুযায়ী সেই সকল অত্যাচার 

ক্রমে বৃদ্ধিই হইতে লাগিল । তাহাদিগের অত্যাচারে অনেককেই 
তাহার জমিদারী পরিত্যাগ করিয়া পলাম্নন করিতে হইল। 

বিশেষতঃ যাহাদিগের গৃহে সুশ্রী যুবতী স্ত্রীলোক আছে, 
তাহাদিগের সেই স্থানে বাস করা উরি অদস্তব হয়! 
পড়িতে লাগিল। | 

এরূপ পাপে কতদদিবম প্রজা সহ থাকে ? ব। ঈম্বরই 
আর কতদিবস এ পাপ মার্জনা করেন? ওস্মান একজন 
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মধ্যবিদ্ জমিদারের পুত্র বইত নয় একপ অত্যাচার করিয়া 
ধন নবাব সিরাজদৌল্ল! প্রভৃতিও নিষ্কৃতি পান নাই, তখন 
এই সামান্ত জমিদার-পু্র ঘে অনায়াসেই নিষ্কৃতি পাইবেন, 
তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। সমস্ত কার্য্েরই সীম! 

আছে। নেই সীমা অতিক্রম করিলে যে অবস্থা ঘটিয়া থাকে, 
ওস্মানের অনৃষ্টে যে সেই অব না ঘটবে, তাহ! কে 
বলিতে পারে? | 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

থে গ্রামে গোঁফুর খাঁর বাড়ী, সেই গ্রামের নিকটবর্তী 
একখানি গ্রামে পুলিনের থানাঁ আছে; সেই থানার ভার- 
প্রাপ্ত কর্মচারী একজন মুসলমান দারোগা । দারোগা সাহেব 
একজন খুব উপযুক্ধ কর্মচারী । জেলার ভিতর তাহার খুৰ 

নাম আছে, সরকারের ঘরেও তাহার বেশ খাতির আছে; 

কিন্ত তীঁহার 'নিঙ্গের চরিত্র সাধারণতঃ দারোগাঁ-চরিত্রের 
বহিভূতি নছে। 

দারোগা সাছেবের বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের কম নহে, বরং 
ছুই এক বৎসর অধিক হুইবারই সম্ভাবন।-। পুলিস বিভাগে 
প্রথম প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহার যেরূপ চরিত্র-দোষ ছিল, 
এখন তাহা অপেক্ষা অনেক বন্ধিত হইয়া গড়িয়াছে, এবং 
দিন দিন বদ্ধিত হুইয়াই চলিয়া! যাইতেছে । « 
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কোন গ্রামে কোন একটা মৌকছমার অহুপন্ধীন করিতে 

গিয়া, একটা দ্বপবতী যুবতী তীহা, জরে পতিত হয়। 

পরিশেষে কোন-নাকোন উপায় অবলত্বন কষ্িয়া, : ক্রমে 
দারোগা সাহেব তাহাকে গৃহের বাহির ক্ষরেন, এবং থানার 
সন্লিকটবর্তী কোন এক স্থানে একখানি বাড়ী প্রস্তত করিয়া 
দিয়া, ভাহাঁকে মেই স্থানে রাখিয়া দেন। দেই স্ত্রীলৌকটী 
ছুই বৎসরকাল সেই স্থানে বাস করিয়া দারোগ! সাছেবের 
মনস্ত্টি সম্পাদিত করে। | 

সেই যুবতী যে সবিশেষ রূপবতী, এ কথা লোক-মুখে 
ক্রধে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে ওস্মানের জনৈক 
পারিষদ এ কথ! জানিতে পারিয়া, ওস্মানের কর্ণগোচর 

করিয়। দেয়। যুবতী-ূপবতীর কথা শুনিয়। ওস্মান আর 

তাহার মন স্থির দ্ষরিতে পারিল না?) কোন্ উপায় অবলহ্থন 
করিলে, সে সেই যুবতীকে হস্তগত করিতে পারিবে, তাহারই 
চিন্তায় অতিশয় ব্যগ্র হুইক্জা পড়িল, ও ক্রমে আপন মনোভাব 
প্রকাশ করিয়া! সেই যুবতীর নিকট লোক প্রেরণ করিল। 

_. সুবতী তাহার প্র্তাবে প্রথমে স্বীকৃত হইল না) কিন্ত 
ওস্যানও তাহার আশা পরিত্যাগ করিল না।' যে কোন 
উপায়েই হউক, তাহাকে আয়ত্ব করিবার রি সবিশেষ 

স্বপ চেষ্টা! করিতে লাখিল'। 

ষে স্ত্রীলোক একবার 'তাহার কুলে লা গা পর- 

"পুরুষের নহিত চলিয়া আদিয়াছে, ' এবং এতদিবস পর্ত্ত 
পরপুরুষের সহিত: প্মনায়াসে কাঁদাধাপন করিতেছে, 'সেই 
স্ত্রীলোককে গুলোভনে ভুলাইতে আর কতদ্দিবদ অতিবাহিত 
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হয়? দারোগা, সাহেবের বয়ঃক্রম অধিক, স্নানের বয়ঃক্রম 
ভাঁহা .জপেক্ষা অনেক অন্ন। দারোগা সাহেব পরাধীন, 

ওসমান হ্বাধীন। দারোগা. সাহেবকে চাকরীর উপর নির্ভর 

করিয়। সমস্ত খরচ-পত্র নির্বাহ করিতে হয়,. আর ওস্মান 

জমিদার-পুজ্র, গোফুর খাঁর মৃত্যুর পর সেই অগাঁধ জমিদারীর 
তিনি একমাত্র অধিকারী । যেস্থলে দারোগা সাহেবকে শত 

মুদ্রা খরচ করিতে হুইলে তাঁহাকে অন্ধকার দেখিতে হয়, 
সেই স্থলে ওস্মান সহত্র মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিতে সমর্থ। 
এরূপ অবস্থায় সেই জ্ত্রীলোকটাকে ওস্মানের করায়ত্ব 

করা নিতান্ত দুরূহ কাধ্য নহে। বল! বাল্য, ক্রমে যুবতী 
ওস্মানের হস্তগত হইয়৷ পড়িল; দারোগা সাহ্খেকে পরি- 
ভ্যাগ করিয়া সে ওসমানের অন্বর্তিনী হইল। ওস্মান 
তাহাকে সেই স্থান হুইতে স্থানাস্তরিত করিয়া, কোন লুক্কা- 
গনিত স্থানে তাহাকে রাখিয়া দিল। 

সুন্বরী যে.কাহার সহিত কোথায় গর্মন করিল, এ ॥ কথা 
দারোগা সাহেব প্রথমতঃ জানিতে পারিলেন না; কিন্ত 
ক্রমে এ মংবাদ জানিতে তাহার বাকী রছিল না। যখন 

তিনি জানিতে পারিলেন যে, ওস্মাঁন তাহার সুখের পথে 
ক্ষণ্টক হুইয়। তাহার যত্বের ধন অপহরণ করিয়া! লইয়া 
গিয়াছে, তখন তিনি তাছার উপর ঘেরূপ জ্লোধাঘ্িত হইয়! 
পড়িলেন, তাহা বর্ণন কর! এ লেখনীর কার্ধ্য নহে। দারোগা 

সাহেব প্রথমতঃ . সেই জ্ুম্দরীকে পুলয্ায় আপনার নিকট 
ম্সানয়ন করিবার নিগিত্ত পবিশেষরূপ চেষ্টা করিলেন? কিন্ত 
কোনক্ধপেই ক্কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন ন্ুা। এমন কি, 
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দারোগা সাহেব এই কথা ক্রমে ওম্মানের পার রা 
গোচর পর্্যস্ত করাইলেন ; তাহাতেও কাহার কোনক্কপ সুফল 
কলিল ন1।  ওস্মাবের পিতা এ বিষন্বে কোনকধপে ঈ দালাগ। 
সাহেবকে সাছাধ্যও করিলেন 1 | | 

এই সকল কারণে দারোগা সাহ্বের প্রচ্থ । জোথের 
সামান্তমাত্রও উপশম হইল না। কিরূপে তিনি ওস্মান ও 
তাহার পিতাকে ইছার প্রতিশোধ দিতে পারিবেন, ভাঙার 
চেষ্টাতেই দিনরাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, এবং 

অনবরত প্রতিশোধের সুযোগ অন্থসন্ধান করিয়া টি 
লাগিলেন । 

রানার বংসর অতিবাহিত হা গেল। এই 
এক বৎসরের মধ্যে দারোগা সাঁছেঘ সেই সুন্দরীর আশা 
পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, বা প্রতিহিংসার প্রবল 

চিস্তাকেও হৃদয় হইতে াড়িত করিতে মমর্থ হইলেন ন!। 

এইক্ধপে আরও কিছু দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। 
একদিবস প্রীতঃকালে দারোগা! সাহেব থানায় বনিয়| সাছেল, 
একপ. সময়ে একটা লোক গিষ্বা থানায় উপস্থিত হইল, ও 

কাদিতে কাদিতে দারোগা সম্থুখীন হইয়। কহিল, “ধর্্বাবতার ! 
আপনি আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন। আপনি 
রক্ষা না করিলে, আর কেহ আমাকে রক্ষা ০ 

দারোগ1। কি হইয়াছে? . .- 
* আগন্ধক। ওসৃমান আমার সর্বনাশ চাহি 

দারোগা! । ওস্যান !. কোন রমার গোদ্ছুর ৪ গু 

ওদ্মান? ৬ 



আগন্কক | :£1 মহাশয়! 
-দ্বারোগা। 1. সে. 'তোমাক্স কি করিয়াছে? 

- আগন্তক । সে আঙার একমাত্র কণ্ধাকে জোর করিম 
আমার ঘর হইতে ধরিয়া লইয়া! গিয়াছে। 

দারোগা । কেন সে তাহাকে ধরিয়া লইয়। গেল? 
আগস্তক। কু-অভিগ্রায়ে সে তাহাকে ধরিয়া লইয়া 

গিয়াছে । 

দারোগা । তোমার কন্তার বয়ঃক্রম কত? 

আগন্তক । ( বালিকা, তাহার বয়ঃজ্রম এখনও আঠার 

বৎসরের অধিক হয় নাই। 

- দারোগা । তাহার বিবাহ হয় নাই? 
আগন্তক । বিবাহ হইয়াছে বৈকি। তাঁহার শ্বামী এখনও 

বর্তমান আছে। 

দারোগা । এসংবাদ তাহার সা শুনিয়াছে ? 
আগন্তক। এ সংবাদ তাহার স্বামীকে আমরা দেই নাই। 

তাহার স্বামী, উজ থাকেন স্থুতরাং এ সংবাদ তিনি 
এখনও জানিতে পারেন নাই। তিনি না জানিতে জীনিতে 

যদি আমার কন্তাকে উদ্ধার করিয়া! আনিতে পারি, তাহ! 
হইলে এ লজ্জার কথা কি কা আর জানিতে দিব 
না। 

দারোগা । তোমার কন্তা চি করিয়া ০০৮ সহিত 
গমন করে নাই ত? 
 আগত্বক 1, মা মহাশয়! তাহাকে জোর করিয়া ওস্মান 

ধরিয়া! লইয়া গিয়াছে। 



১৮ দারোগা ধর) শরহে সংখ্যা] । 

দারোগা । তুমি ইহার প্রাণ কক্গিতে শরিক - 
আগন্তক। খুব পারিধ, প্রীমণ্ত সমস্ত লোক দেখিয়াছে। 

তাহারা সকলেই সত্য কখা কছিবে। “আপনি সেই: স্থানে 
গমন করিলেই, ধেখিতে পাইবেন, আমার কথা ডা 
কিনা? 3২ 

দারোগ!।. কতঙ্গণ হইল, প্মান তোমার ক্তকে 
জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ? নর 

আগন্তক । মহাশয় আজ ছয় দিবস হইল। 
দারোগা । ছয় দিবস! মিথ্যা কথা। ছয় দিবস হইল, 

তোমার কন্তাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, আর আঙ্গ তুমি 
থাঁনাক় সংবাদ দিতে আসিবে! তোমার এ কথা কে বিশ্বাস 

কৰিবে ? 

আগন্তক । মহাশক়! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস 
করুন, আর না করুন, আমি কিন্তু প্রকৃত কথা কহিতেছি। 
আমার অনুপস্থিতিতে এই কাঁধ্য হইয়াছে । আমার বাড়ীতে 
আমার সেই একমাত্র 'কন্তী বাতীভ আর' কেছই ছিল না? 

সুতরাং সুযোগ পাইয়া ছুৃত্ত এই: কার্ধ্য করিয়াছে ঃ তাঁহার 
ভয়ে পাড়ার লোক আমাকে পর্যন্ত সংবাদ দিতে সমর্থ 
হয় নাই। *অগ্ভ আমি বাড়ীতে আসিয়া যেমন এই সকল 
ব্যাপার জানিতে নীট অমনি আপনার নিকট আগমন 

উপায় নাই। ক £ 

_ স্বারোগা। তোমার বাী ছে রা লই ই 
ওস্মানের বাড়ী কতদূর ? টু 



আগন্বক।: খুব নিকটে, পার্থবর্তী গ্রামে! 
দারোগা): তামার জমিদার কে ?. এ 
আগন্তক । সেই হতভাগাই আমার জমিদীর। 
দারোগা । জমিদানীর খাজান। ভোমার নী বাকী 

আছে? 

আগস্তক। ঘাকী আছে। মিথ্যা কখ। ফহিব না, আমি 
আজ তিন বৎসর খাজান1 দিতে পারি নাই। 

দারোগা । ফি বংসর তোমাকে কত টাক! করিয়া 

খাকজানা দিতে হয়? 
আগন্তক। সালিয়ান! জামাকে পনর টাকা করিয়া ধাজান! 

দিতে হয়। পয়ভাল্গিশ টাক! খাজানা আমার বাকী গড়িয়াছে। 

দারোগা। সেই খাজানার নিমিত্ত তাহারা তাগাদ। 
করে নাঃ 

আগন্তক। ভাগাদ! কয়ে*বৈ কি, কিন্ত দিয়] উঠিতে 
পারি না। 

দারোগা । যখন তোমার কন্তাকে ওম্মান ধরিয়া লইয়! 

গিয়্াছিল, 'মেই সময় ভাহান্স সঙ্গে সার কোন লৌক ছিল? 
'আগন্তক। তাহার সহিত আরও চারি পাচজন লোক ছিল। 

দারোগা । ওস্মানের পিতা গোঁফুর খা! সেই সঙ্গে ছিলেন ? 
. আগস্ধক। না! মহাশয়! তিনি ছিলেন না। 

দারোগা ।' তুমি জান নাঃ তিনি না থাকিলে, কখনও 
এইক্সপ কার্ধ্য হইতে পারে না। "গ্রামের যে সকল ব্যক্তি এই 

ঘটনা দেখিয়ছে, তাহাদিগকে ৪ ভাল করিয়া জিজ্ঞাস! 
করিয়াছ কি? 



শিদাসংখ্যা ১৬০ 

আগন্তক । লিষতানা করিজাহিনাদ), কিন কেহই সে খখা 
কহে না। আরও ভাবিয়া ফেখুন দা কেস পুজ যদি কোন 
যুবতী রমণীর সতীত্ব নষ্উ করিবার, + চেষ্টা করে,” শিক কি 
কখনও তাহার সহ্থায্ত1 করিকা? থাকেন? | 

দারোগা । ওস্মান শেষে উহার, সতীত্ব নষ্ট করিতে 

পারে; কিন্ত গ্রথমণ্ডঃ সেই ক্াধ্যেক় নিমিত্ত যে তাহাকে 

ধরিয়া লইয়া গিক্কাছে, তাহা তোমাকে কে বলিল? অপর 

কোন কারখে সেকি তোমার, বন্তাকে ধরিয়া না বাহিত 
পারে না? 

, আগস্তক। আর ভকোঁন কারণ দেখিতে গাইছে না, 
বা গুনিতেও পাইতেছি নী) 

দারোগা ।, ওস্মানের পিঙা রা থ| এখন বোখায 

আছেন, বলিতে পার? 

আগন্তক । তিনি এখন বাড়ীতেই আছেন। 

দারোগা । কানপুর হইতে তিনি কবে আলিয়াছেন . 

আগস্তক।- পাচ ছয় দিবস হইবে। . 
দারোগা। তাহা হইলে যে''দিবস  ওস্মান তোমার 

কন্াঁকে ধরিয়া লইয়া! গিয়াছে, সেই দিবস গোহুরগ ফান, 
পুর হইতে খাড়ীতে আসিয়াছে ? রি 

আগন্তক ।: হা মহাশগ 1 হয় মে. বিন আরবান: 
না হয, তাহার পরদিন আগমন করিয়াছেন।. 

“ দারোগা । আভাহা হইলে ঠিক হইয়াছে। তোমার বস্তা 
ধর্ ষ্ট করিবায় নিমিত্ত ওস্মান তোমার হ্ুহিভাকে ধরিয়া 
লইয়! মায় নাই গত-তিন বৎসর পর্য্যস্ত তেশায় নিকট 



হইতে থাকজান| আদায় নাঁ হওয়ায়, সেই খাজানা আদায় 
করিবার মানসে ওস্মানের - পিতা গৌর খা আপন পুত্র 
ওল্মান ও াহায় কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্খচারীকে সঙ্গে করিয়া 

তোমার বাড়ীতে বগষন করেন। তুমি বাড়ীতে ছিলে ন1; 

সুতরাং তাহারা ভোমাকে বাড়ীতে দেখিতে পান নাই। কিন্ত 
তুমি থে প্রন্কতই বাড়ীতে নাই, ইহ! ন1 ভাবিয়া, খাজানা 
দিবার ভয়ে তুমি লুকাগিত জাছ, এই ভাবিয়া তোষাকে 
ভয় দেখাইয়! খাজান! আদায় করিয়া লইবার মানসে তোমার 
একমাত কন্তাকে ধরিয়া লইয়! যাইবার মিমিত গোফুর খা 

তাহার পুল্রকে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পিতার আদেশ 
পাইয়! ওস্মান কয়েকজন লোকের দাহাযো তোমা কন্তাকে 
ধরিয়া লইয়া গিয়াছে । খা! সাহেবও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন 

করিয়াছেন । কেমন, ইছাই প্রকৃত কথা কিনা? 
আগন্তক । না মহাশয়! "ইহা প্রকৃত কখা নহে। 

গস্মানের পিতা! সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন না, .ব! তিনি 
আদেশ গ্রদানও করেন নাই। আমার বাকী খাজানার 
নিমিত্ত এঁরটন| ঘটে নাই। : 

দারোগা । ধা ব্যাটা, তবে তোর টিটরানিচির 
না। তুই বাড়ীতে ছিলি নি, প্রকৃত কথা যে কি, সাহার 
তুই কি জানিস? আমর! ইতি-পুর্বে সকল কথা জানিতে 
পারিয়াছি, কেবল কোন ব্যক্তি: আমার নিকট আসিয়া 
মালিশ করে লাই বলিয়া) আমি এ পর্য্যস্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ধ 
হই-নাই। বমি যেরূপ কহিলাম, লেইক্পের সাক্ষী মকল 
সংগ্রহ করিয়া! রাখ গিয়া। স্বামি একজন ভুমাঘারকে দে 



খন সংখা!। 

দিতেছি, যাহা ভু বুক্তে 1. পায্বি,' ভিমি'ন্বাহা তোকে 

যে দিবেন । আত রিনি শিবা রাহা 
হইব. চি নী 

আগস্তক। নিারীং মিনি নি আমি আখার 
কন্তাটাকে পাই, আপনাকে সেই উপায় ক+রতে হবে ।- 

:, শ্বীরোগা। তাস্থাই হুইবে। শ্রথন তুই আমার জমা- 
দারের সহিত গমন” করিয়! 'সাক্দী-সাবুদের সংগ্রহ করিম 

দে।.. তুই লেখা-পড়া জানিস্ কি? 

আগস্তক। আমর! চাষার ছেলে, লেখা-পড়া শিখি নাই। 
- দীকোগ! 1 নিজের নাম লিখিতে পারিস্? 

চিওকস্উন না মহাশয়! . আমি. আমার নাষ প্য্তও 
পিখিতে পারি না।. 

দারোগাঁ। তোর. নাম কি? 

" আগন্তক । 'আমার নাম" লেখ হেন়্ায়েৎ। 
দ্বারোগা। আচ্ছা হেদায়েৎ, তুমি আমার. জমাদারের 

সহিত তোমার গ্রামে গমন কর। আহারান্তে আমি নিজে 

গিয়া নং অনুসন্ধানে টা নর? না্ষীগগ: ষেন নি উপস্থিত 
থাকে |... | 

(হ্বোরেংকে রই ব কথা | বিয়া, দারোগা সাহ্ে তাহার 
একজন সবিশেষ বিশ্বাসী জমাদারকে ভাকিলেন, এবং নির্জনৈ 

অনেকক্ষখ পর্য্যস্ত' তাহার সহিত কি পরামর্শ করিয়া পরি- 
শেষে তাহাকে কহিলেন, “এই মৌকদমায়: সবিশেষরূণে 
তোমাকে আমার সাহা্য নারি হইবে । ফে জধোগ 

শশা৯১ইত৪ 



 খর-পোড়া লোক! হও 

আমার কোন ক্ষমতা আছে কি না, এবং আমার দ্বারা 

ওন্মান ও তাহার পিতার কোনরূপ অনিষ্ঠ ঘটিতে পারে 
কি না, আজ তাহা তাহাদিগকে উত্তমরূপে দেখাইতে হইষে 4 
ধেবপ উপান্ছেই হউক, উহ্থাদিগের উভয়কেই জেলে দিয়! 
আমার এতদ্িবসের মনের বস্ত্রণা নিবারণ করিতে হইবে 1৮ 

“দারোগা! সাহেবের কথা শুনিয়া জমাদার কহিল, “আপনি 

যত লীঘ্ হয়, আগমন করুম । আমি সেই স্থানে গমন করিবা- 
মাত্রই সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিব। তাহার মিনি আপনাকে 
তভাবিতে হইবে না 1” ৃ 

এই বলিয়া হেদায়েখকে সঙ্গে লইয়! জমাদার তৎক্ষণাৎ 

সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন '। * 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 

জমাদার ও হেদায়েৎ সেই স্থান হইতে প্রন্থান করিবার 
পর, দারোগ। সাছেব প্রথমে এতেলা পুক্তক নিজ হস্তে গ্রহণ 

করিয়া, নিয়লিখিতরূপে প্রথম এতেলা! ফরিয়াদীয় রা 

পিঁখিলেন 1. 

“আমার নাম সেখ হেলা আমার বনি ৬৪ 

গ্রাম ।  গত'আটদিবম হইতে আমি আমার বাঁড়ীভে ছিলাম * 
মা, ক * * গ্রামে আমার কুটুম্ব * * *--র 'নিকট আঁঙি 
আমার কোন কাধ্য- উপলক্ষে গমন করিয়াছিল্জীম । আমার 
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বাড়ীতে অপর বেছই নাই? বেলা বার মবতী কা 
৬ +শপকে আমি বাড়ীতে - ঝাধিক্সা গিয়াছিলাঘ |. অস্ত 

প্রাতঃকালে আমি. বাড়ীতে ফিরিয়া আলিয়া, আদার.কস্তাকে 
আমার বাড়ীতে দেখিতে পাইলাম না! । পাড়া-প্রতিবানীগণের 
নিকট অন্থমন্ধান, করিয়া জানিতে পারিলাম যে, আমাদিগের 

শ্রামের জমিদার গোফুর ধ| তাহার পুত ওস্মান এবং 
কয়েকজন বশ্চারীকে সঙ্গে লইয়া খাজান। আদায় করিবার 
নিমিত্ত আমাদিগের গ্রামে আগষন করেন, এবং গ্রামের 

এক স্থানে বসিয়া প্রজাগণকে ডাকাইয়া খাজানার তহদিল 
করিতে থাকেন । গুনিলাম, আমাকেও ভাকিধার নিমিত 

তিনি একজন পাঁইক, পাঠাই! দিয়াছিলেন। আমি বাড়ী 
ছিলাম না; সুতরাং পাইক-খআমাকে দেখিতে পায় নাই। 
সে গ্রিরা জঙ্িদার মহাশগ়কে কছে,। “হেদায়েৎ, বাড়ীতে 

নাই, কেবল তাঁহার কন্তা বাড়ীতে আছে। সে কহিল, 
তাহার পিত! অস্ত ছুই দিবস হইল, কুটুন্ব বাড়ীতে গমন 
করিয়াছে।” এই কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় অতিশয় 

 ক্রোধাস্বিত হইলেন ও কহিলেন, পহেদায়েৎ কোন স্থানে যায় 

নাই। অনেক টাকা খাজান। বাকী পড়িয়াছে, মার নিকট 
সাদিলে খাঁজান! দিতে হইবে, এই ভয়ে দে লুকারিক! 
আছে। যাছ”ক তাহার কন্ঠাকে ধরিয়! আন, তাহা! হইলে সে 
এখনই আসিব খাজানা মিটাইয়া দিবে 1”: এই আদেশ গাইয়! 

“জমিদারের পুত ওস্সান কয়েকজন : কৃর্পচারীর সাহাঘ্যে 
আমার কন্যাকে জামার বাড়ী হইতে তাহার কনিষ্ছান্বন্ে 
নোর করিয়া আহাকে ধরিক্া। জমিদার মহাঁপয়ের দিকট লইয়া 
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যায়। অবিদার মহাধর,. পরার ছই ঘণ্টাকান ভাছাকে দেই 
স্থানে বমাইফাঁ- রাখেন । . যুবতী ভ্্রীলোকের অইক্ধপ অবমাননা 

দেখিয়া, এমন্থ সমস্ত. লোক আমার কন্তাকে ছাড়িয়া দিবার 
নিমিত্ত জমিদার মহাশয়কে বার বার অনুরোধ করেন ) কিন্ত 
তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সেই স্থান হইতে 

গমন করিবার সময় তাহার পুত্র ওস্মান ও অপরাপর, কর্ম 
চারীর বাহায্যে আমার কন্তাকে- বীধিয়া ভাঁছাদিগের সঙ্গে 

সঙ্গে তাছাদিগের. বাড়ী পর্যন্ত লইয়া যান। বাড়ীর ভিতর 
লইয়! গিয়া তাহারা যে আমার কন্তার কি অবস্থা করিয়া- 
ছেন, তাহা আমি অবগত নহি । সেই পর্য্যস্ত আমার কন্তা 
আর প্রত্যাগমন করে নাই, বা গ্রামের কোন ব্যক্তি আর 

তাহাকে..দেখে নাই। আমার অনুমান ও রিশ্বাস যে, জমি- 
দার মছাঁশয় এরং তাহার পুভ্র ওস্মান আমার. কন্তাকে 

ভাঙার বিনা-ইচ্ছায় তাহাদিগেগ্র বাড়ীর ভিতর অন্তায়নরূ্পে 
আবদ্ধ করিয়া রাঁখিয়াছেন, বা তাহাকে হত্যা করিয়াছে । 

আমি আপন ইচ্ছায় আমার কন্তাকে পাইবার মানষে এই 
এজাহার দিতেছি । ইহাতে যেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন, 
সেইরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া আমার কন্তাকে বাহির 

করিতে আজ্ঞ। হয়। আমি যে এজাহার দিতেছি, গ্রামশুদ্ধ 

সমস্ত লোক তাহার সাক্ষী আছে। সেই স্থানে গমন কন্ধিলেই, 

আপনি জানিতে পারিবেন যে, আমার. কথা মম্পূর্ণরূপ সত্য 
কিনা) ত্আমি লেখাঁ-পড়া দানি না, আমার এজাহার যাহা" 
আপনি লিখিয়! লইলেন, তাহ! পাঠ করিয়! পুনরায় আমাকে 
আপনি গুনাইয় ক্কিরেন ) আমি যেরূপ বিয়া, ঠিক সেই- 
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আমি এই. স্থাদে নিপানরছি করিলাম 1 - ইতি-.* ্ 

_নিশানসহি--সেখ হোয়ে ॥ 

দারোগা .নাহেব, প্রথম এতেলা তকে এইকগ এজাহার 
লিখিয়! উপযুক্তরূপ 'লোঁকজন সমভিব্যাহারে এই অনুসন্ধানে 

গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাহার 
সহিত গমন করিবার নিমিত যে সকল. লোকজনের উপর 

আদেশ হইল, তীহারাঁও আহারাদি. করিয়া ক্রমে প্রস্তত 

হইতে লাগি লেন। ্ 

ননব্যাঞজ একটু পূর্বে দারোগা! সাহের ভাছার লোকজন 
সমভিব্যাহারে হেদায়েতের গ্রামে গিয়া উপস্থিত. হইলেন। 

হেদায়েতের সমভিব্যাহারে জমাদার সাহেব ' পূর্বেই সেই 
স্থানে গমন করিয়াছিলেন। “নুতরাং দারোগা সাহেব সেই 
স্থানে গমন করিলে তাঁহার ষে সকল বিষয়ের প্রয়োজন 
হুইরার সম্ভাবনা, তাহার সমস্তই তিনি সেই স্থানে ঠিক 
করিনা রাধিয়াছিলেন ; অর্থাৎ বপিবার স্থান, লোকজন, 
রাত্রিকাঁলের আছারার্দির বন্দোবস্ত সমন্তই ঠিক ছিল তাহার 

রি গ্রামস্থ প্রায় সমস্ত লোকই সেই স্থানে ৮৮৪ 

ছিলেন 7. ৮ 

দারোগা সাহেব সেই রা সেই ও গ্রামে আহারাদি করিয়া 

রাত্রিযাপন করিলেন মাত্র) - কিন্তু যে বিষয়, অনুদদ্ধানের নিমিত্ত 

তিৰি .দেই স্থানে গন রতিয়াছিলেন, দে সন্বন্ধে কোনরূপ, 

অনুসন্ধান করা দুরে থাকুক, গ্রামস্থ কোন -ব্যক্ষিকে ঘে 
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থিষয়ের কোন একটা কথাও, মিজান: গর মা। 
আহারাদি করিয়া রাক্রিকালে যখন দারোগা সাহেব শয়ন 
করিলেন, দেই দময় ভীহার আদেশ গ্রহণ করিয্া, গ্রামস্থ 
সমস্ত লোক প্রস্থান করিলেন; কিন্তু গমন করিবার লময় 

দারোগা সাহেব তাহাদিগকে পরদিবম অতি গ্রত্যুষে পুনরায় 
সেই স্থানে আসিতে কহিলেন। সমস্ত লোষফ গমন করিবার 

পর দারোগ! দাছেব জমান্ারের সহিত অনেকক্ষণ পর্যন্ত 
পরামর্শ করিয়া উভয়েই নিত্রিত হইয়া পড়িলেন। 

পরদিবস অতি. প্রত্যুষেই দারোগা সাছেবের আদেশ 
প্রতিপালিত হইল। সকলে আগমন করিবার পর একে 
একে তিনি সমন্ত লোঁককেই 'ছুই চারি কথ! জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহাদিগের' কোন কথা এখন তিনি 

কাগজ-কলমে করিলেন ন1; তবে দেখা গেল, সেই সকল 
লোক যাহা কহিল, তাহার ছধ্রে ছত্রে প্রথম এতেলার সহিত 
মিলিয়া গেল। দারোগা সাহেব নিঙ্গের ইচ্ছামত যেরূপ 
ভাবে প্রথম এতেলা লিখিয়াছিলেন, শ্রামস্থ সমস্ত লোকেই 
যখন সেইরূপ ভাবে তাহাদের এজাহার প্রদান করিল, তখন 

তিনি সেই সকল বিষয় কাঁগজ-পত্রে না লিখিয়! আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না। 

* গ্রামের প্রধান প্রধান চারি পাঁচজনের এজাহার দারোগ! 
সাহেব লিখিয়া লইলেন। গ্রামের কোন লোঁক ওস্মানের 
উপর সন্তষ্ট ছিল না। নুতরাং সকলেই ওস্মান ও তাহার 
পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিল। সকলেই কছিল+ যে, 

' হেদায়েতের নিকট হইতে খাঁজানা আদায় ঝুরিবার পি্লিত্তই 
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এই গোলযোগ ২. হবারেতের কাকে টিক করিয়া াঘলেই 
খাজান। আদায় হইবে, এই ভাবিয়া গোষুর খ! তাহাকে 
ধরিয়া! আনিবার নিমিত আদেশ প্রদ্দান করেন। তাহার 

পুত্র ওস্মান অপর কয়েকজন 'লোকের সাহায্যে এই আদেশ 
প্রতিপালন করে। “পরিশেষে উহার কন্তাকে ধরি তাহা 

দিগের বাড়ীতে লইয়! যায়। | 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

ওস্মান ও তাহার পিতাকে বিপদাপন্ন করিবাঁর মানসে 
দারোগা সাহেব যাহা মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, কার্যে ও 

তাহা পরিণত হইতেছে মোখিরা, মনে মনে শর সত 
হইলেন । ৃ 
বনি ক চারি আপাততঃ সি রাখি হেদায়েৎ 

ও গ্রামের হুই চারিজন লোফকে সঙ্গে লইয়া গাছ খার 

বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন । 
গোফুর খা সেই সময় বাড়ীতেই . উপস্থিত ছিলেন) কিন্ত 

ওস্যান সেই সময় বাড়ীতে ছিল না। গোফুর খাঁর সহিত 
দারোগা! সাহেবের কিয়ৎক্ষণ কথাবার্থী হইলে পর, ওস্মান 

আসিয়া সেই স্থানে কোথা হইতে উপস্থিত হইল। তাহাকে 
দেখিয়া? দ্বারোগা সাছের কহিলেন, “আপনর উপর একটা 
ভয়ানক নালিশ হইয়াছে । যে পর্য্যস্ত আমি অন্মতি প্রদান 
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না করি, লে রা আপনি আমার রি কুলি গমন 
করিবেন ন11৮ ৃ 

ওস্মান। আর যদি আমি চলিয়া যাই? 
দারোগা । তাহা হইলে আপনার সহিত ভড্রোচিত 

ব্যবহার করিতে আমি কোনরূপেই সমর্থ হইব না। সামান্ 
লোককে যেরূপ ভাবে আমরা রাখিয়া থাকি, বাধ্য হইয়া 
আপনাকেও সেইরূপ ভাবে আমাকে রাখিতে হুইবে। 

গোফুর। আমার উপর অভিযোগ কি? 

দারোগ।। আপনার আদেশ-অনুযায়ী আপনার গ্রাম-বাসী 

আপনারই প্রজা হেদায়েতের যুবতী কন্যাকে অন্তায়রূপে আজ 

কয়েকদিবস হইতে আপনার বাটাতে, আনিয়া আবদ্ধ করিয়! 
রাখা হইয়াছে। . 

গোফুর। আমার আদেশ-অনুষায়ী ? 

দারোগ|॥ প্রমাণে সেইরূপ অবগত হইতে পারিতেছি। 
গোফুর। আমি তাহাকে আবদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান 

করিব কেন? 

দারোগা । বাকী খাজান! আদায় করিবার অভিগ্রায়ে 

গোফুর। মিথ্যা কথা। রা 

দারোগা । সভ্য মিথ্যা আমি অবগত নহি) প্রমাণে 

যাঁছা পাইতেছি, তাহাই আমি আপনাকে বলিতেছি। আর 

সেই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমাকে ইহার প্রতিবিধান, 

করিতে হইবে। | 
গোফুর। *আপনি প্রমাণ পাইতেছেন, আমার নাদেশে 

এই কার্ধ্য হইয়াছে? ক 
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দারোগা। হক । ্ 

গোফুর। আমার আদেশ টিউব করিন কে? 

অর্থাৎ কে তাঁহাকে ধরিয়া আনিল? 

দারোগা । আপনার পুক্র, এরং আর তিন চাঁরিজন লৌক । 

গোফুর। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । আপনি গিনি রিরনির 
চাঁছেন ? 

দারোগ!। আপনি যদি সহজে সেই স্রীলোকটাকে বাহির 
করিয়া না দেন, তাহা হইলে প্রথমতঃ আপনার বাড়ী আমি 

উত্তমরূপে খানাতল্লাসি করিয়া দেখিব। দেখিব, উহার ভিতর 

সেই স্ত্রীলোকটী পাওয়া যায়, কি না। 

গোফুর। আর যদি ন! পাওয়া ধায়, তাহা হইলে কি 

হইবে? 
দারোগা । সে পরের কথা; ; যাহা হয়, পরে দেখিতে 

পাইবেন। 

ওস্মান। কার হুকুম মত আপনি আমাদিগের বাড়ীর 
ভিতর প্রবেশ করিতে চাহেন? বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি- 

বার ফোন ওয়ারেপ্ট আছে কি? 

দারোগা । কাহার হুকুম মত আমি তোমাদিগের বাড়ীর 
ভিতর প্রবেশ করিতে চাই, তাহা ভুমি বালক, জানিবে কি 
প্রকারে? আমি আমার নিজের হুকুমে তোমাদিগের বাড়ীর 
ভিতর প্রবেশ করিব।. 

ওস্মান। যদি প্রবেশ করিতে না দি? 

দারোগা । তোমার কথা শোনে কে? আমি জোর 

করিয়! প্রষেষ্ট করিব। তাহাতে যদি ভুমি কোনকনপ প্রতি 
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বন্ধকতা জন্মাও, তাহা হইলে তোমার অপর আর এক 
মোকদামায় আসামী হইতে হুইবে। 

ওস্যান। যাহার অন্গসহ্ধানের নিমিত্ত আপনার! বাড়ীর 

ভিতর প্রবেশ করিবেন, তাহাকে যদি না পাওয়া যায়, 

তাহ হইলে জবাবদিহি কে করিবে? আপনি করিবেন কি? 

দারোগ1। যাহাকে জবাবদিহিতে আনিতে রি সে-ই 

জবাবদিহি করিবে। 

ওস্মান। আর যদ্দি সে আপন ইচ্ছায় আমাদিগের 
বাড়ীতে আসিয় থাকে ? 

দারোগ।। সে উত্তম কথা; সে আসিয়া আমাদিগের 
সম্মুখে সেই কথাই বলুক। তাহা হইলেই সকল গোলযোগ 
মিটিয়া যাইবে। 

গোফুর। তবে কি স্ত্রীলোকটী আমাদের বাড়ীতে আছে? 
ওস্মান। না, সে আমাদের এখানে আসেও নাই, ঝা 

আমার্দিগের এখানে নাইও। 
দারোগা! । মহাশয়! আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে 

পারিতেছি না । এখন কি করিতে চাহেন, বলুন । স্ত্রীলৌকটাকে 
কি আমার সম্মুখে আনিয়া দিবেন, না আমি বাড়ীর ভিতর 
প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাসি করিতে আরগ্ু করিব ? 

* গোফুর। আমি ত বলিতেছি, সেই স্ত্রীলৌোকটী আমা- 
দিগের বাড়ীতে নাই। আমার কথায় আপনি বিশ্বীন না 

করেন, আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহা আপনি করিতে 

পারেন। কিন্ত, আমি পূর্বেই আপনাকে সতর্ক করিয়া 
দিতেছি, যাহা করিবেন, ভবিষ্যৎ ভাবিয়। করিবেন। 
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দারোগা । আমার কায আমি, বি, তীার নিমিত্ত 

আমি আপনার নিকট উপদেশ গ্রহণ 'করিতে আসি নাই। 

আমি লোকজনের সহিত আপনার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ 
করিতেছি, ইচ্ছা করেন যদ্দি, তাহা হইলে আপনার বাড়ীর 
স্রীলোকদিগকে কোন একটা, গৃহের ভিতর গমন করিবার 

নিমিত্ত বলিতে পারেন। আর ইচ্ছা না করেন, তাহাতে 
আমার ফোনরপ ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। 

এই বলিয়া দারোগা সাহেব আপনার সমভিব্যাহারী 

লোকজনের সহিত বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার অভিপ্রায় 

উ্িত হইলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া গোছুর খা, 
ওস্মান, এবং সেই সময় সেই স্থানে গৌফুরের বদ্ধু-বান্ধব- 

গণের মধ্যে ধাহার) উপস্থিত ছিলেন, তাহারাও সকলে 

দারোগা সাহেবের পশ্চাৎ, পশ্চাৎ গমন ঘরিবার নিমিত্ত 

উখিত হইলেন। 
দারোগা সাহেব প্রথমেই অন্দরমহলের মধ্যে প্রবেশ 

করিলেন না। সদর বাড়ীর ভিতর য়ে সকল গৃহ ছিল, 
প্রথমেই সেই সকল গৃছের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । 

এক একখানি করিয়া সর্ধপ্রথমে সমস্ত থোল। ঘরগুলি 

দেখিলেন। তাহার ভিতর কিছু দেখিতে ন1 পাইয়া, পরি- 
শেষে যে ঘরগুলিতে চাবি বদ্ধ ছিল, চাবি খুলিয়! দেই ঘর- 
গুলিও একে একে দেখিতে লাগিলেন। 

:-, গোফুর খাঁর প্রকাও বাড়ী; সুতরাং সদরে ও অন্দরে 
অনেক ঘর। বাহিরের ঘরগুলি দেখিতে প্রীক্স ছই ঘণ্টা- 
কাল অতিবাছিত হইয়া গেল। এইনপে তালাবদ্ধ কতক- 
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গুলি ঘর দেখিবার প্রর এক পার্খের একটা নির্জন গৃছের 

ভাল! 'খুলিরেন। সেই গৃছেত্ব ভিতর অপর ভ্রব্য-সামগ্রী 

কিছুই ছিল না, কেবল গৃহের মধ্যে একখানি পালক্কের 
উপর একটী বিছানা আছে মাত্র। 

সেই বিছানার সন্গিকটে গির ঘা দেখিলেন, ভাহাতে 
সমস্ত লোকেই একবারে বিস্মিত হুইয়! পড়িলেন। ইতি- 
পুর্বে দারোগা! সাহেব যাহ! ম্বপ্পেও একবার মনে ভাবেন 

নাই, তিনি তাহ! দেখিয়াই যেন হৃতবুদ্ধি হুইয়! পড়িলেন ! 
কিছুক্ষণের নিমিত্ত যেন তাহার সংজ্ঞাও বিলুগ্ধ হুইল। 
একটু পরেই দারোগ! সাহেব কহিলেন, “কি সহাশয় £ 
এ কি দেখিতেছি ?” : 

দারোগ! দাহেবের কথা গুনিয়া আঁর কাহারও ৪ কোন 

কথা বাহির হুইল না। পরম্পর পরম্পন্ষের মুখের দিকে 

দেখিতে লাগিলেন। কেবল ছেদাঁয়েৎ সেই বিছানার সন্িকট- 
বর্তী হইয়া! কহিল, “মহাশয়! এই আমার কন্ত।।” 

এই বলিয়া হেদায়েৎ তাহার কন্তার গাত্রে হস্তার্পণ 

করিয়া বার বার তাহাকে ভাকিতে লাগিল? কিন্তু যে নড়িল 

না, বা তাহার কথার কোনরূপ উত্তরও প্রদান করিল 

না। তখন সকলেই জানিতে পারিল যে, সে আর সানি 
নাই। | 

দারোগা । প্রথমতঃ বড় লম্বা লা কথ! চিতা রী 

যে, এখন আর মুখ দিয়া কথা বাহির. হইতেছে না! কেন ?' 

গ্রো্চুর। ইহার ব্যাপার আমি রগ বুঝিয্না উঠিতে 
পারিতেছি না। | ৪. 
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দারোগা। এখন ত কিছুই বুঝিতে পারিফেন না ই 
ভ্রীলোকের মৃতদেহ এই তালাবদ্ধ গৃহের ভিতর ক 
আদিল? :. - ২ ৪, 

গোফুর। আমি ্ টন অবগত নহি। রঃ 
দারোগ!। (ওসমানের প্রতি) কিগে ওস্মান মিএ, 

আপনিও বোধ হয়, ইহার কিছুই জানেন ন1? 
 ওস্মান। না মহাশয়! আমিও ডি কিছুই অবগত 

মছি। 
দারোগা সদর বাড়ীর ভিতর তালাবঙ্ধ গৃহে, পাঁলক্ষে 

উপর সৃতা ক্রীলোকের লান রহিয়াছে। আর আপনারা 

বপিতেছেন যে, আপনারা কিছুই জানেন না। দ্বারে যে 
দবারবান্ বসিয়া আছে, সেও বলিবে, "আমি কিছুই জানি ন1।, 
কিন্ত কিরূপে এই স্থানে লাদ আসিল, ইহার যদি সম্তোষ- 
জনক প্রমাণ আমাকে আপনার! প্রদান করিতে ন1 পারেন, 

তাহ! হইলে জানিবেদ, আপনাদিগেক উওরকেই আমি কাস 
কাষে ঝুলাইব। 

. দ্বারোগার . কথা শুনিয়া গোফুর থা চতুন্দিক' অন্ধকার 
পির লাগিলেন, এবং এই অবস্থায় কি করিবেন, তাঁহার 
কিছুই স্থির করিতে না. পারিগ্না সেই স্থানে বনিয়? পড়িলেন । 

দারোগা । কি মহাশয়! আপনি চুপ করিয়া বপিয়! 

রছিলেন যে ? এই.লাঁদ কিরূপে আপনার বাড়ীর ভিতর আসিল, 
সে দহ্বদ্ধে কোন কথা বলিতেছেন ন। কেন?. 

গোষুর। আপনার কথায় আমি যেকি উত্তর প্রদান 
করিব, তাহাব্র কিছুই বুঝিয়্া উঠিতে পারিতেছি না। যখন 
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ঃ কিছুই আমি অবগত নহি, তখন আই আপনাকে আর 
কি বলিৰ? 

দারোগা । কিগে! দ্বারবান্ সাহেব! এ সম্বন্ধে ভুমি কি 
বলিতে চাহ ? | 

দ্বারবান্। দোহাই ধর্মীবতাঁর! আমি াঃ কিছুই 
জানি না। 

দারোগা । তুমি দ্বারবান্, সর্বদা! তুমি দরজায় বসিয়। 

থাক, অথচ তুমি বপিতেছ, তুমি ইহার কিছুই জান না! এ 
কথা কি কেহ সহজ্ষে বিশ্বাস করিতে পারে? 

দ্বারবান। আপনি বিশ্বাস করুন, আর না করুন, আমি 
প্রকৃত কথাই বলিতেছি। আমি প্রকৃতই জানি ন| যে, 
এই মৃতদেহ কিরূপে বাঁ কাহা! কর্তৃক এই বাড়ীর ভিতর 
আসিল । 

গোফুর খা, ওস্মান ও দ্বারবাঁন্ যখন কোন কথ! বলিল 
না, তখন সেই সময় দারোগ। সাহেব তাহাদিগকে আর 
কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, নিজের নানা? অনুসন্ধানে 

প্রবৃত্ত হইলেন। 

লাসের স্থুরতহাল করিয়া রীকষার্থ উহা জেলার ডাক্তার 

সাহেবের নিকট প্রেরণপূর্ধবক ঘটনাস্থলে বপিয়া দারোগা 
সাছেব কয়েকদিবস পর্ধ্যস্ত অনুবন্ধান করিতে লাগিলেন। 

এখনকার অনুসন্ধান আসামীগণকে লইয়া নহে; এখনকার 
অনুসন্ধান, ফরিয়াদী ও সেই স্থানের প্রজাগণের সাহাধ্যে 
এবং জমাদার , সাহেবের আন্তরিক যত্বের উপয় নির্ভর 

করিয়াই হইতে লাগিগ্ন। অর্থাৎ গোফুর খাঁ ও স্তাহার পুত্রের 
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বিপক্ষে এই হা! সন্বন্ধে যে সকল, প্রমাণ, সংগৃহীত হইতে 

পারে, এখন সেই অনুদন্ধানই চলিতে লাগিল । :: ১: 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 

... পা্কগ্ীণ পূর্ব হইতেই অবগত দ্মাছেন বে, গোকুর-খ 
একজন নিতান্ত সাঁমান্ত লোক নহেন। দেশের মধ্যে তাহার 

মান-সন্ত্রষ যেরূপ থাকা আবশ্তক, তাহার কিছুরই অভাব 
নাই। অর্থও যথেষ্ট আছে। কিন্তু এই সকল থাক 
স্বত্বেও প্রদ্গাগণ কেহই. তাহার উপর সন্তুষ্ট নছেঃ সকলেই 
ত্তাহার বিপক্ষ । প্রক্জাগণ গফুর খার বিপক্ষে দণ্ডায়মান 

হইবার, একমাজ কারণ, ভাছার পুজ্র ওস্মান। ওস্মানের 
জুত্যাচারে সকলেই . নবিশেষরূপ জালাতন. হইয়া পড়িয়াছে। 
যখন, ওস্পাপের অত্যাচার তাহার! সময় সময় সহ করিয়া 
উঠিতে সমর্থ হয় নাই, তখন তাহার! তাহার পিতা গু 
খার নিকট. 'পর্যান্ত,: গ্ররন করিয়া” - ওস্মানের অত্যাচারের 

সয়স্ত কথ] তাহার নিকট. রিবৃত করিয়াছে তথাপি গোর 
তাছাদিগের . কথায়, ফ্কৌনরূপ কর্ণপাত করেন. নাই, ঘা 
তাহার প্রতিবিধানের কোনব্ধপ চেষ্টাও করেন স্াই। এই 
সকল কারণে প্রজামাত্েই পিতা-গুত্রের উপর অস্ত । 'স্তরাং 
আজ তাহার! যে সুযোগ পাইয়াছে, সেই স্থযোগ পরিত্যাগ 
করিবে কেন তাহার উপর দারোগা দাহ্বে সহায় । 
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-: প্রশ্াঙ্গণ এক বাক্যে গফুর খাও ভীহার পুঞ্জ ওদ্যানের 
বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রধান: করিতে লাগিল । গ্ষমুসন্ধান স্মাপ্ত 

হইলে, দরোগা। সাহেব দেখিলেন, নিম্নলিখিত বিষয় সগ্ন্ধে 

উপস্থিত মোকদ্দমায় উত্তমরূপে প্রমাগ হইয়াছে! 
১ম। সেখ হেদায়েতের যে গ্রামে বাড়ী, দেই গ্রামের 

প্রজাগণের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, গোফুর খা ও ওস্মা 

বকেয়। খাজান! আদায় করিতে সেই গ্রামে গমন করেন । হেদা- 
য়েতের নিকট কয়েক বৎনবের থাজান1 বাক্ষী' পড়ায়, এবং 
হেদায়েৎ সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিভ না থাকায়, ওসমান 
গোফুর খার 'আদেশমত কয়েকজন পাইকের"সাহায্যে, ছেদা- 
য়েতের একমাত্র যুবতী  কন্তাকে ধলপূর্বক তাহার ন্বাড়ী 
হইতে সর্ব-নমক্ষে ধরিয়। আনে, এবং ভাছাঁর নিকট হইতে 

ধাজান! আদায় করিবার মানসে গোফুর খাঁর আদেশমত পর্ব 

সমক্ষে ভাহাফে, 'সবিশেষরপে  অবমানিত করে। কিন্ত 
তাহার নিকট হইতে খাজানা আদায় না হওয়াম্স,। গোফু 

খা ও ওম্মাম অপরাপর লোকের সাহায্যে তাহাকে সেই স্থান 
হইতে বলপুর্ব্বক ধরিয়। আগন গৃহাভিমুখে লইয়া যাঁম। 

২য়। অপরাপর গ্রামের কতকগুলি গ্রজার দ্বারা প্রমাণিভ 

হইল ঘে, হেদায়েতের কন্াকে হেদায়েতের গ্রাম হইতে ধৃত 
অবগ্থায গফুর খাঁর গ্রামে গোফুর খা ও তাছার পুজ্ কর্তৃক 
লইয়া ষাইতে অনেকেই” দ্েখিয়াছে। . | 

 ৩য়। গোফুর খার গ্রামের প্রতক্ষ-দর্শী প্রন্গাবর্গের দ্বারা 
প্রমাণিত হুইল যে; হেদায়েতের কন্যাকে গোফুর খাও গস্মান, 
তাহাদিগের বাড়ীর ভিতর লইয়া! গিয়াছে! * 
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র্থ। গৌছুর খাঁর কয়েকজন ভূত্য ও তাঁহার সেই পূর্ব 
বর্নিত দ্বারবানের় দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, গোফুর খার 

আদেশমত. ওদ্মান হেদায়েতের সেই. কন্তাকে আপনাদের 

গহের ভিতর আবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছে, এবং থে পর্যযস্ত গন 

জীবিত ছিল, তাহার মধ্যে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় সে নিতান্ত 

অস্থির হইলেও, তাহাকে একমুস্ি অল্প বা এক গণ্য জল 

গ্রদীন করিতে বারণ করিয়াছিল। এমন কি,. সাক্ষিগণের 

মধ্যে কেহ দয়াঁপরবশ হইয়া উহাকে এক গণ্ষ পানীয় 
প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, গোফুর ও তাহার পু ওমান 

খা তাহাকেও উহা প্রদান করিতে দেন নাই। 

এতদ্বাতীত আরও প্রমাণিত হুইল যে, যে দিবস পুলিস 

কর্তৃক লাঁদ বাহির হইয়া পড়ে, তাহার ছুই কি তিন দিবস পূর্বে 

একজন ভৃত্য কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া, ওস্মান থার 

নিকট হইতে সেই গৃহের চাঁব অপহরণ করে, এবং ওস্মান ও 

গোৌফুর খার অপাক্ষাতে সেই গৃছের চাবি খুলিয়া! দেখিতে পায় 

যে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় সেই স্ত্রীলোকটার. অবস্থা এরূপ হইয়া 

গড়িয়াছে যে, তাহার আর বাঁচিবার কিছুমাত্র আশা নাই। 

এই ব্যাপার দেখিয়া সেই সামান্ত ভৃত্যেরও অন্তরে দয়ার 

উদ্রেক হুইল, এবং ্বারবানের সহিত পরামর্শ করিয়া, সে 

ইহ স্থির করিল যে, তাহার অনৃষ্টে যাহাই হউক, সে গাজ 

সেই হতভাগিনীকে কিছু আঁহারীয় ও পানীয় প্রদান করিবে। 

মনে মনে এইকপ ভাবিয়া সে কিছু আহারীয় ও পানীয় 

আনয়ন করিবার নিমিভ গমন করে। কিন্ত উহা! দংগ্রহ 

করিয়া গুনসায় সেই স্থানে আলিয়া দেখিতে পাঁয় যে, ওন্মান 
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খা সেই স্থানে আপিয়! উপস্থিত হইয়াছে । ভ্ৃত্যের অভি- 
সন্ধির কথা জানিতে পারিয়ণ, ওস্মান তাহার উপর সবিশেষ- 

রূপ অসন্তষ্ট ছন্, এবং তাহার হস্ত হইতে আহারীয় ও পানীয় 
কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। তৎপরে, সেই স্ত্রীলোকটা 
আহারীয় ও পানী প্রার্থন। করিয়াছে, এই ভাবিয়। ওস্মান সেই 

গৃহের ভিতর প্রবেশ করেন, ও দেই মহা অপরাধের জন্য সেই 

সময় সেই স্থানে যে সকল ভূত্যাদি উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের 
সম্মুখে সেই মৃত্যুশধ্যাঁশায়িত স্ত্রীলোকটাকে পদাঘাত করেন 

সেই সময় সেই স্ত্রীলোকটার অবস্থা এরূপ হুইয়। পড়িয়াছিল 
যে, তাহার কথা! কহিবার বা রোদন করিবার কিছুমাত্র 

ক্ষমতা ছিল না) সুতরাং সেই পদাঘাত সে বিনা-বাক্যব্যয়ে 

অনায়াসেই সহ করে। পরিশেষে ওস্মান সেইরূপ অবস্থাতেই 
সেই জ্ত্রীলোকটাকে সেই গৃহের ভিতর রাখিয়!, পুনরায় সেই 

গৃহের দরজা তালাবদ্ধ করিয়া! টেন, এবং চাবি লইয়া! সেই 

স্থান হইতে প্রস্থান করেন। ত্ৃত্য গোছুর খার নিকট গমন 
করিয়া তাহার নিকট এই সমস্ত ঘটন1 বর্ন করে। গোফুর 
থা ইহার প্রতিবিধানের পরিবর্তে, সেই ভূত্যের উপরই বরং 

অসন্তষ্ট হন, এবং তাহাদিগের বিনা-অন্থমতিতে সেই স্ত্রী- 
লোকটাকে আহারীয় ও পানীয় দিতে উদ্যত হইয়াছিল বলিয়া, 
তাহাকে কটুক্তি করিয়া গালি প্রদান করেন, ও চাকরী 
হইতে তাহাকে বিভাড়িত করেন। 

৫€মণ পুলিসের সাক্ষ্য দ্বার! প্রমাণিত হইল যে, তালাবদ্ধ 
গুছের ভিতর সেই যুবতী কন্তার মৃতদেহ পাওয়! গিয়াছে। 

আরও প্রমাণিত হইল যে, ঘে গৃহে মৃতদেহ পায় গিয়াছে, 
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পেই গৃহের তালার. টাঁবি গোষ্চুর খাঁর রে ওষ্মান খার 

নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে । 7... 
৬ষ্ঠ। একজন পাইক,--যে .গোফুর খার পাইক বলিয়| 

পরিচয় প্রদান করিল,--তাহার ' দ্বারা এই খটনার আদ্যোপাস্ত 
সমস্ত ঘটনা প্রমাণিত হুইল; অর্থাৎ খাজান1 আদায় করি- 

'বার নিমিত্ত হেদায়েতের বাড়ী হইতে সেই জ্ীলোককে আনয়ন 

হইতে, গোফুর খার বাড়ীর ভিতর লাস পাওয়। পধ্যন্ত যে সকল 

ঘটনা অপরাপর লাক্ষী দ্বার প্রমাণিত হইল, তাহার সমস্ত 
ংশেই এই পাইক সর্ধতোভাবে পোষকতা করিল। 

৭ম। লাস পরীক্ষাকারী ডাক্তার সাহেবের দ্বার! প্রমাণিত 

হইল যে, অনাহারই সেই স্ত্রীলোকটার মৃত্যুর কারণ। : 
৮ম। এই সকল প্রমাণ বাতীত অপর আর কোণরূপ 

প্রমাণের যাহা আবশ্তক হইল, তাহাও গ্রজাগণের বার 

প্রমাণিত হইতে বাকী রহিল ন1। 
এই মোকদ্বমায় গোফুর খা ও তাহার পুত্রের উপর যে 

সকল প্রমাঁণ সংগৃহীত হইল, তাহা। দেখিয়া গৌফুর খা বেশ 
খুঝিতে পারিলেন যে, এই বৃদ্ধ বয়সে কোনরূপেই তাহার আর 
নিষ্কৃতি নাই। আরও বুঝিতে পারিলেন ষে, দারোগা সাহেবের 
গূর্ববোক্জ ভ্ীলোঁকটাকে তাহার পুত্র বাহির করিয়া আনায়, এবং 
দারোগ। সাহেব তাহার নিকট তাহার পুত্রের বিপক্ষে নালিশ 
করিলেও, তিনি তাহার কোনবূপ প্রতিবিধানের চেষ্টা! করেন 
না বলিয়াই, দাঁরৌগা সাহেবের সাহায্যে তাঁহার এই সর্ধনাশ 
উপস্থিত হইণ। কিন্ত তিমি বড়ই আশ্চধ্যাস্থিত হইলেন যে, 
হেদায়েতেক্৯ কন্তার মৃতদেহ তাহার বাঁড়ীর তালাবদ্ধ গৃহের 
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ভিতর কিরূপে আসিয়া! উপস্থিত হইল। যখন প্প্রক্নামাত্রই 
বলিতেছে যে, গোফুর খা তাহার পুত্রের গ্ভায়, সকলই 
অবগত আছেন, তখন গোফুর খা এ যম্বন্ধে কিছুই অবগত 
নহেন, ব1 তাহার জ্ঞাতসারে এ কার্ধ্য ঘটে নাই, এ কথ! 
বলিলেই ৰা কোন্ বিচারক তাহ বিশ্বা করিবেন ? 

সপ্তম পরিচ্ছেদ। 
ভিন ০0১5০ 

গোফুর খার একজন অতি বিশ্বাসী কর্মচারী ছিলেন, তাহার 

নাম হোসেন। পুলিস যখন প্রথম. অনুসন্ধান করিতে আর্ত 

করেন, বাযেপমর গোফুরের গৃহে হেদায়েতের কম্তার ঘুতি- 

দেহ পাওয়া যায়, সেই সময় ছোসেন সেই স্থানে উপস্থিত 
ছিল না; জমিদারীর কার্ধ্য পর্যবেক্ষণ করিবার নিমিত 

তিনি স্থানাস্তরে গমন করিয়াছিলেন। তাহার মনিবের এইরূপ 
বিপদ উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া,। জমিদারী হইতে 

তিনি আপনার মনিবের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 

দেখিলেন, মনিব ও মনিব-পুত্র উভয়েই হত্যাপরাধে ধৃত হুইয়া- 
ছেন। -তাহাদ্িগের উপর যে নকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, 

তাহা জানিতে পারিয়া, তিনি অতিশয় ভাবিত হইলেন । তখন 
এই বিগদ হইতে. তাহার মনিবকে কোনরূপে উদ্ধার করিবার 
উপায় দেখিতে ন। পাইয়া, নির্জনে গিয়া তিনি একদিবস, 

রাত্রিকালে দারোগা সাহেবের সহিত নাক্ষাৎৎ করিলেন। 
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_ নবারোগা সাহেব তাহাকে পুর্ব হইতেই চিনিতেন। তাহাকে 
দেখিবামাত্রই কহিলেন, “কি হে হোসেনজি ! কি মনে করিয়! ?” 

হোসেন। আর মহাশন্ন! কি মনে করিয়া! কি মলে 

করিয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, তাহা আর আপনি 

বুঝিতে পারিতেছেন . না কফি? 
দারোগা । আপনি কি মনে করিয়] টি দন তাহ! 

আমি কিরূপে বুঝিতে পারিব? আপনার অন্তরের কথা আমি 

কিরূপে জানিব? 

হোসেন। সে যাহা হউক, যাহা তাহ হইয়াছে, 
এখন আপনি কোনরূপে উহাদিগকে ন1! বাচাইলে, আর 

বাচিবার উপায় নাই। 

দারোগা । কাহার্দিগকে বাচাইতে হইবে ? তোমার মনিব 
ও মনিব-পুত্রকে ? | 

হোসেন। তড়িম্ন আমি এই সময় আর কাহার জন্ট 

আপনার নিকট আসিব ? : 

দারোগ!। আগে যদি আপনি আসিতেন, তাহ। হইলে 
উ“াদ্দিগকে বাচাইবার চেষ্টা করিতে পারিতাম, কিস্ত এখন সে 
চেষ্টা বৃথা । এখন আমার ক্ষমতার অতীত হই! পড়িয়াছে। 

 হোসেন। যে পর্য্যস্ত মোকদমার চূড়াস্ত বিচার শেষ হইস| 
না যায়, সে পর্য্স্ত আপনার ক্ষমতার সীম! এড়াইতে পারে লা। 
এখন আমাকে কি করিতে হুইবে বলুন। আপনি যাহা বলিবেন, 
আমি তাহাই করিতে, বা যাহা! চাহিবেন, তাহাই: প্রদান 
করিতে, প্রস্থত। এখন:যেরূপ উপাক্ন অবলম্বন করিয়া হউক, 
উহাদিগের প্রাণ আপনাকে রক্ষা করিতেই ' হইবে। 



'ঘরপোড়ী লোক । ৪৩ 

দারোগা । দেখুন হোসেন সাহেব, এ পর্য্যস্ত ওস্মান যেরূপ 

অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, তাহাতে উহ্বার প্রতি কাহার 
দয়। হইতে পারে ? আপনি ত অনেক দিবস হইতে গোফুর খাঁর 
নিকট কর্ম করিয়া আমিতেছেন ১ বলুন দেখি, তাহার প্রজাগণের 
মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ওস্মানের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতে বাকী 

আছে। বলুন দেখি, কয়জন লোক আপনার জাতি-ধর্শ বজায় 

রাখিয়া, তীহার জমিদারীর মধ্যে বাস করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
বলুন দেখি, কতগুলি স্ত্রীলোক তাহার 'জমিদারীর মধ্যে বাস 
করিয়! তাহাদিগের সর্বপ্রধান-ধর্শ সতীত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ 

হইয়াছে। যাহার এই মকল কাধ্য, তাহাকে আপনি এই 
বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চাহেন! স্ত্রীলোকের ধর্ম নষ্ট কর! 
ব্যতীত যাহার অপর আর কোন চিন্তা নাই, জুন্দরী স্ত্রীলোককে 
কোন গতিতে তাহার পিতা, মাতা, ত্রাত। বা! স্বামীর নিকট 

হুইতে অপহরণ করিবার যাহার অর্বদা মানস, আপনার পাশব 

বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ব যে ব্যক্তি সকল কার্ধ্যই অনায়াসে 

করিতে পারে, আপনি তাহার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আমাকে 

অনুরোধ করিবেন না। তাহাকে এই মোকদম| হইতে বাঁচাই- 

বার কথ! দুরে থাকুক, তাহাকে সাহাধ্য করিবার নিমিত্ত অতি 

মবৃমান্ মাত্র চেষ্টা করিলেও, তাহাতে মহ্াপাতক হয় । তাই বলি, 
অূপনি আমাকে এরূপ অনুরোধ করিবেন না। সহজ সহস্র মুদ্রা 

প্রদান করিলেও, এ কার্ধ্য আমার দ্বারা কোনরূপেই হুইবে ন1। 
হেবেসেন। আচ্ছা মহাশয়! ওস্মানই যেন মহাঁপাতকী, 

কিন্ত তাহার বৃদ্ধ পিতার. অপরাধ কি? পুত্রের অপরাধে 

পিতাকে দও দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন? 
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. দ্বারোগ!। বৃদ্ধ পাপী নছে?. আমার বিবেচনায় ওস্মান 
অপেক্ষা বৃদ্ধ শতগুণ 'অধিক পাপী ।. যে পিতা পুত্রের হুষ্ার্যয 

সকল জানিতে পারিয়া, তাহার প্রতিবিধানের চেষ্ট! না করেন, 

ধাহার নিকট তাহার পুত্রের বিপক্ষে শত সহত্র নালিশ উপ- 
স্থিত হইলেও, তিনি তাহার প্রতি কর্ণপাতও করেন না, 
দেরূপ পিতাকে .সেই অভ্যাচারকারী পুত্র অপেক্ষা শতগুণ 
অধিক গাঁপী বঙ্গিয়া আমার বিশ্বীস। এরূপ অবস্থায় যুবক 

বালকের বরং মাফ আছে, কিন্ত বৃদ্ধ পিতা 'নারিকাদ 
ক্ষমার নহে, ঠা 
,হোসেন। ওস্মান যে অত্যাচারী, সে বিষয়ে আর কিছু- 

মা সন্দেহ নাঁই। কিন্তু তাহাঁর অত্যাচারের সকল কথা যে 
গ্োঁফুর খাঁর কর্ণ গোচর হয়, তাহা! আমার বোধ হয় ন|। পুত্রের 

অত্যাচারের কথা শুনিতে পাইলে, তাহার নিবারণের চেষ্টা 
না করিবেন, সেরূপ পিতা গফুর খা নহেন। আমার বিশ্বাস 

যে, এই নকল অভ্যাচায়ের কথা কখনই তাহার কর্ণগোচর হুয় 
নাই। তিনি জানিতে পারিবে, ওস্মান এতদূর অত্যাচার 
করিতে কখনই সমর্থ হইত না। 

দারোগা! মিথ্যা কখা, বৃদ্ধ সমস্ত কথ! অবগত আছে। 

জানিয় শুনিয়া, সে তাহার পুজ্রকে কৌন কথা বলে না; বরং 

তাহার অত্যাচারের সাহাঁধা করে। ওস্মান কর্তৃক এমন কোন 
ঘটন! ঘটিয়াছিল, যাহার সহিত আমার নিজের কোনরূপ সংঅব 

ছিল তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত আমি নিজে কাঁদপুর পর্য্যস্ত 

গ্রমন করিয়া, সমস্ত .কথ বৃদ্ধের কর্ণগোচর করি। কিন্ত তক, 

তিনি তাহার কি প্রতিবিধান করিয়াছিলেন ? 
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- হোপেন। আমি বুঝিতে পারিতেছি, যে কারের সহিত 
আপনার দিজের সংশ্রব ছিল, সেই কার্ধ্য তাহার কর্ণ গোচর 
হইলেও, তিনি তাহার প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করেন নাই 

বলিয়া, আপনি অতিশয় কুদ্ধ হইয়! পড়িয়াছেন। কিন্ত আমার 
অনুরোধে এখন আপনাকে সেই ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
আপনার যে কার্য তখন ওস্মান ব৷ তাহার পিতার দ্বার সম্পন্প 

হয় নাই, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেই কাধ্য এখন আমি 
নম্পন্ন করিয়! দিব। তত্বতীত আপনি আর যাহা! প্রার্থনা 

করেন, তাহাও আমি প্রদান করিতে প্রস্তত আছি। এখন 

আপনি একটু অনুগ্রহ করিলেই, আমাদিগের অনেক মঙ্গল 

হুইতে পারিবে । 
দারোগা । যেকার্যের সহিত আমার সংশ্রব আছে, সে 

কার্ধ্য আপনি সম্পন্ন করিয়! দিবেন কি প্রকারে ? আপনি কি 

সেই ঘটনার বিষয় কিছু অবগত আছেন ? 

হোসেন । সেই সময় ছিলাম না; কিন্তু এখন সমস্তই 
জানিতে পারিয়াছি, এবং ওস্মান তাহাকে কোথায় রাখিয়াছে, 

তাহাও আমি অনুসন্ধানে অবগত হইতে পারিয়াছি। ইচ্ছা 
করিলে, এখন তাহাকে অনায়াসেই আপনি পাইতে পারেন। 

দারোগা । এই মোৌকদম! সাক্ষি-সাবুদের দ্বার! যেরূপ 
প্রমাণ হইয়! গিক্সাছে, তাহা বোধ হয়, আপনি জানিতে পারিয়া- 
ছেন। সমস্তই এখন কাঁগজ-পত্র হইয়া গিয়াছে।' উর্ধতন কর্ম 
চারীগণ পর্যন্ত মকলেই এখন ইহাঁর সমস্ত ব্যাপার জানিতে" 
পারিয়াছেন। এখন আর আমার দ্বারা আপনাদিগের কি 
উপকার 'ইইতে পারে ?:: | 
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ছোসেন।. প্রথম অবস্থায় আহি. এখানে থাকিলে: এই 
মোকদ্দমার অবস্থা কখনই এতদূর হইতে পারিত ন1। কিন্ত 
এখন যাহা হইয়! গিক্াছে, তাহার আর উপায় নাই। যাহ! 
হইবার তাহ হইয্লান্ছে, এখন ইহা অপেক্ষা আর যেন অধিক 
না ঘটে) আর সাক্ষি-সাবুদের যেন সংগ্রহ না হয়। আমি 

আপাততঃ আপনার নজর শ্বরূপ এই সহত্র মুদ্রা প্রদান 
করিতেছি । ঈশ্বর যদি অনুগ্রহ করেন, মোকদম! হইয়া গেলে 
পুনরায় আপনার সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ করিব। আর যাহার 

নিমিত্ত আপনি এতদুর ক্রোধাম্বিত হইয়াছেন, আমার সহিত 
আপনি ঘখন গমন করিবেন, তখনই আমি তাহার নিকট 

আপনাকে লইয়া, যাইব। তাহার পরে আপনি আপনার 

ইচ্ছান্যায়ী কর্ম করিবেন। এখন আমাকে বিদায় দিন, 
আমাকে অনেক কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এখন 
আপনি আমাদিগের উপর প্রসন্ন হইলেন, কি না, বলুন। 

দারোগ|। প্রসঙ্গ না হইলেও, বখন আপনি এতদূর 
বলিতেছেন, তখন কাজেই আমাকে প্রনন্ন হইতেই হইবে । 
আমি ক্রোধের বশবস্তী হইয়া যতদূর করিবার, তাহা করিয়] 
ফেলিয়াছি। যাহা করিয়াছি, তাহার আর উপায় সহি? এখন 
আর অধিক কিছু করিব ন1। 

হোসেন । ওদ্মান সহ দোষে দোষী, তাহার আর কিছু- 
মাত্র সন্দেহ নাই। গোফুরও পুত্র-স্নেহে বশতঃ সেই মকল 

“দোষের প্রতিবিধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই সত্য? কিন্ত 
মছাশয়! এখন যেরূপ ভাবের যোকদম| উপস্থিত হইয়াছে, 

- সাক্গি-মাবুদের ছারা যেরূপ প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার কণা- 



মা প্রকৃত নহে। ইহ! আপনি মুখে না হলুন, নত অব 
তাহা! আপনাকে হ্বীকার করিতে হইবে । এ 

. দারোগা । তোমার কথা যদি প্রকৃত হয়, তাহ! হে 
গোফুর খার তালাবদ্ধ গৃহের ভিতর টিন কন্তার মৃত 

দেহ কিরূপে আসিল ? 

হোসেন । উহার প্রকৃত ব্যাপার আমি বর রহ 

ধদি জানিতে চাছেন, তাহা হুইলে আমি গোপনে জাপনাকে 
সকল কথা বলিতে পারি। | 

দারোগা! । গোপনে বলিতে চাহেন কেন? 

হোসেন । মোঁকদ্দমার সময় আমর! সেই কথা স্বীকার 
করিব কি না, তাহা উপযুক্ত উকীল কৌন্দলির পরামর্শ ব্যতীত 
বলিতে পারি না। সুতরাং আপনার নিকট গোপনে সেই 
সকল কথা না! বলিলে যে কিরূপ দোষ ঘটিতে পারে, তাহা 
আপনিই কেন বিবেচনা করিয়া দেখুন না। 

দারোগা । আমি ত কোন দোব দেখিতেছি না। 

হোসেন। মনে করুন, যে সকল কথা আমি প্ররুত 

বলিয়া এখন বিশ্বাস করিতেছি, ও আপনি জানিতে চাহেন 

বলিয়া, আপনাকে যাহা বলিতে প্রবৃত্ব হইতেছি, সে সকল কথা 
আবশ্টকমত অস্বীকার করিলেও, আমি নিষ্কৃতি গাইব ন1। 

* দারোগা । আঁপনায় নিষ্কৃতি না পাইবার কারণ কি? 
হোসেন। আমি যদি অন্বীকার করি, তাহা হইলে যে 

সকল (লোকের সম্মুখে আমি এখন সেই সকল কথ! বলিতেছি,' 
আবশ্তক হইলে দেই সকল লোকের দ্বারা আপনি উহা 
অনায়াসেই প্রমাণ করিতে সমর্থ হইবেন। 



৪৮ ঘ্বারোগার র্, ৭৪ম সংখ্যা । 

দারোগা । সেই সকল কথা, ইন ওরপে ্রমাণ 
হইতে পারে না। 

হোগেন। শ্রীমাণ হক, বাঁ না নিলা দি আপনি 
নিতাস্তই অবগত হইতে চাহেন, 'তাহা হইলে কাহারও সন্দুখে 
আমি সেই সকল কথা কহিব না। একাকী শুনিতে চাছেন, 
ত* আমি বলিতে প্রস্তুত আছি । 

দারোগা! আর যদি, আমি আরশ্তকমত আপনাকে সাঙ্গ 

স্থির করি, তাহ! হইলে আপনি কি করিবেন? আপনি 

এখন আমাকে যাহা বলিবেন, তখনও আপনাকে নি 
বলিতে হইবে! 

হোসেন । তাহা বলিব কেন? আবশ্তুক হয়, সমস্ত কথা 

আমি অনায়াসেই অস্বীকার করিতে পারিব। 
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হও পোড়। লোক। 
নি কার 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 
শপ্ঞপইবগকাবপসপাদ | 

হৌসেনের কথা শুনিয়। দাঁরোগ! সীহেব কহিলেন, “আপ 
কি অবস্থা শুনিয়াছেন বলুন দেখি, আমিও শ্রবণ করি।” 

দারোগ! সাহেবের কথার উত্তরে হোসেন কহিল, “ওস্মানের 
চরিত্র আপনি উত্তমরূপেই অবগত আছেন, এবং তাহার চরিত্র- 

সম্বন্ধে আপনি “ধীহা. কহিলেন, তাহার একবিদ্দুও মিথ্যা নহে। 
যে মৃতদেহ গোফুর খার' “বাড়ীতে পাওয়। গিয়াছে, তাহা যে 

হেদায়েতের কন্যার মৃতদেহ, সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই।' শুনিষ়াছি, সেই কন্তাটী বেশ রূপবতী ছিল। তাহার রূপের 
কথা ক্রমে ওস্মানের কর্ণগোঁচর হইল । যুবতী রূপবতী স্ত্রীলোকের 
কথা শুনিয়। তিনি আর কোনরূপে স্থির থাকিতে পারিলেন না, 

ডাহার নিকট ক্রমে লোকের উপর লোক পাঠাইয়া, তাহাকে 

কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । ওস্মানের প্রস্তাবে 

সে ফোনরূপেই প্রথমে স্বীক্কৃতা হয় নাই; কিন্তু অনেক চেষ্টার, 
পর অর্থের লোভে ক্রমে মে আপন ধর্ম বিক্রীত করিতে সম্মত 

হুইল। যে দম হেদায়েৎ কাধ্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়া- 
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ছিলেন, সেই সময় একরাত্রিতে 'ওস্মান একখানি পাস্ধী পাঠাইয়া 

তাহাকে আঁপন বাড়ীতে আনয়ন করেন। প্রীয় সমস্ত_ রাত্রি 
তাহাকে আঁপনার বৈঠকখানান় ্মাখিয়া, 'অভি কমার বারি 
অবশিষ্ট থাকিতে, সেই পাঁকী করিয়া! তাহাকে পুনরায় আপন 
বাড়ীতে পাঠাইয়! দেন৷: পররিবস রাত্রিতে পুনরায় পাৰী করিয়। 

তাহাকে আপন বৈঠকখাঁনায় "আনয়ন. করেন। সেই সময 

গোফুর খা বাড়ীতে ছিলেন না, কানপুরে ছিলেন। যে সময় 
ওস্মান সেই স্ত্রীলৌকটাকে লইয়া আপন বৈঠকখানায় আমৌদ- 
প্রষৌদে উন্মস্ত ছিলেন, সেই সময় হঠাৎ গোফুর খা বাড়ীতে 

আসিয়া উপস্থিত হন। পাছে পিতা তাহার এই সকল বিষয় 

জানিতে পারেন, এই ভয়ে ওস্মান তাঁহার বৈঠকখানার সন্থুখে 
একটা কুঠারীর ভিতর উহাকে লুক্কায়িত ভাবে রাখিয়া দিয়া 
সেই গৃহের তালাবদ্ধ করিয়া দেন। তৎপরে তাঁহার একজন 
অন্গচরকে কহেন যে, তাহার পিতা যেমন এদিক ওদিক করিবেন, 

বা বাড়ীর ভিতর গিম্বা শয়ন করিবেন, সেই সময় সেই স্ত্ী- 

লোকটীকে সেই গৃহ হইতে বাহিরে আনিয়া, পাক্ী করিয়া 
তাহার বাড়ীতে যেন পাঠাইয়! দেওয়া হব, এবং পাঠাইবার সময় 
সেই স্ত্রীলৌকটাকে যেন. বলিয়াও দেওয়া হয়: যে, বৃদ্ধ কানপুরে 
গমন করিলে পুনরায় তাহাকে আনয়ন করা 'বাইবে | 

“অনুচর ওদ্মানের প্রস্তাবে সন্মত-হৃম্, এবং কহেন যে, একটু 

'দিবেন। অন্থচর ওসমানের প্রস্তাবে সক্গত হইলেন * বটে, 
কিন্তু কাধ্যে তাহা! করিয়া উঠিলেন নী । পরদিবস প্রাতঃকালে 

ওস্মান তাঁহাকে জিজ্ঞাস! করিলে, তিনি মিথ্য। কথা কহিলেন। 
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তিনি যে তাহাকে পাঠাইতে . ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এ কথা না 
ঘলিয়া, কহিলেন যে, গত রাত্রিতেই ভাহাকে তাহার বাড়ীতে 
গাঠাইয়া দেওয়! হইয়াছে । অস্থচর যে তাহার কোনরূপ অভিসন্ধি 
বশতঃ এইরূপ মিথ! কথা কহিলেন, তাহা নহে ; মনে করিলেন, 
উহাকে পাঠাইয়া দেওয়। হয় নাই, এই কথা! জানিতে পারিলে, পাছে 
ওম্যান তাহার উপর অসন্তুষ্ট হন। এই ভয়ে তিনি মিথ্যা কথা 
কহিলেন । তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, যেরূপ উপারে 

হউক, এখনই তাহাকে তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়! দিবেন। সেই 
সময় ওসমান অপর একটা কার্যোপলক্ষে তীহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ 

করেন। তিনিও সেই কাধ্যোপলক্ষে এ দিকের কার্য একবারে 

ভুলিয়া বাঁন। অথচ ওস্মানের বিশ্বীস বে, সেই শ্ত্রীলোকটাী 

তাহার বাড়ীতে গমন করিয়াছে; সুতরাং সেই স্ত্রীলোৌকটা গৃহের 
ভিতর যে বদ্ধ আছে, এ কখ| আর কাহারও মনে হয় নাট, 
বা সেই ঘর খুলিবারও কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। 

এইকূপে অনাহারে এবং তৃষ্ণায় উহার মৃত্যু ঘটে। পরিশেষে 
আপনি বাড়ীর সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে, যখন 

সেই ঘরের দরজা খোঁলেন, তখন সেই মৃতদেহ বাহির হইয়া 

পড়ে। এই ব্যাপার দেখিয়া তখন ওস্মানের সমস্ত কথ! স্মরণ 
হয়, এবং বুঝিতে পাঁরেন যে, তাহার অন্ুচরের মিথ্য। কথার নিমিত্ত 

তাহার কি সর্বনাশ ঘটিল! গোফুর খা ইহার ভাল মন্দ কিছুই 

হইয়া গড়েন। আমি যতদূর শুনিয়াছি, ইহাই প্রকৃত ঘটনা।» 
আমি অকপটে আপনার নিকট যাহ! বলিলাম, তাহা কিন্ত 
এখন অন্তরূপ ঘটনা হইয়া পড়িয়াছে।” 
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দারোগা । ইহাই বি পরত ঘটনা হ, তাহা হইলেন 
যেরূপ ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা কি? 

হোসেন। তাহা যে কি, তাহ! আপনি আপন মনে বেশ 

অবগত আছেন, আপনি আমাকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন কেন? 

দারোগা । এই মোকদমার যেরূপ প্রমাণ হইয়াছে, তাহা 
আপনি সমস্ত অবগত হইতে পারিয়াছেন কি? 

হোসেন। তাহা সমন্তই জানিতে না পারিলে, আর আপনার 
নিকট আসিব কেন? 

দারোগা । আপনি আয়াকে যে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন, 

তাহার পরিবর্তে আমি এখন যে কোন উপকার করিতে পারিব, 
তাহা বোধ হয় না। 

হোসেন। মনে করিলে এখনও বিস্তর উপকার করিতে 
পাবেন। | 

দারোগা । এরূপ অবস্থায় আমার দ্বারা আর কি উপকার 

হইবার সম্ভাবনা আছে, বলুন। আমি বিবেচনা করিয়া দেখি, 
সেই উপকার করিতে আমি কত দূর সমর্থ। 

হোঁসেন। সময় মৃত বলিব। তখন আপনার যতদুর সাধ্য, 

সেইরূপ উপকার করিবেন; কিন্তু এখন যাহাতে অন্ত কৌন সাক্ষীর 
যোগাঁড় না হয়, তাহা! করিলেই যথেষ্ট হইবে। আরও একটী 

বিষয়ের অন্থরোধের নিমিত্ত আমি আঁপনার নিকট আসিয়াছি। 
যে সমন্ত ব্যক্তি আমাদিগের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, 

তাহারা ওস্মানের জালায় সবিশেষ জালাতন হইয়া, এ্রইরূপে 
আমাদিগের সর্বনাশ করিতে বসিয়াছে। তাহার! বে কথা 
বলিয়াছে, পুনরায় যে তাহার অন্তথাঁচরণ' করিবে, তাহা আমার 
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বোধ হয় না। তথাপি অর্থ প্রলোভনে আমরা একবার চেষ্টা 

করিয়৷ দেখিব, যদি কৌনরূপে ক্ৃতকাধ্য হইতে পারি। আপনি 
তাহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন না, ইহা আমার একটা 
প্রধান অনুরোধ । 

দারোগা । তাহা কিরূপে হইবে? সাঙ্গ একবার যেরূপ 
কথ! বলিয়াছে, এখন যর্দি তাহার অন্যথাচরণ করে, তাহা 

হইলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিপদে পড়িতে হুইবে, তাহা কি 
তাঁহারা জানে না? বিশেষতঃ একথা! যদি তাঁহার! আমাকে জিজ্ঞাসা 

করে, তাহা হইলে আমি কখনই বলিতে পারিব না যে, “তোমরা 

পূর্ব যেরূপ বলিয়া, এখন অনায়াসেই তাহার বিপরীত বলিতে 
পার।” আর সাক্ষীগণ যদি এখন অন্ঠরূপ বলে, তাহ! হইলে 
তাহাদিগের ত বিপদ হইবেই) তথ্যতীত আমাদিগের উপরও 
নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবে, আর হয় ত আমাকেও বিপদা- 
পন্ন হইতে হইবে। 

হোসেন। যাহাতে আঁপনাঁকে বিপদাপন্ন হইতে হইবে, এরূপ 
কার্যে আমি কখনই হস্তক্ষেপ করিব না । আর বাহ! কিছু করিতে 
হইবে, আপনার সহিত পরামর্শ করিয়া, এবং সেই বিষয়ে আপনার 

মত লইয়! সেই কাধ্য করিব। আপনার অমতে কোন কার্ধা 
করিব না। - 

* এই বলিয়া হোসেন, সেই দিবস দারোগা সাহেবের নিকট 
হইতে বিদাঁয় গ্রহণ করিলেন। 

হোসেন চলিয়া গেলে, দারোগা! সাহেব মনে মনে স্থির, 
করিলেন, যাহ! কিছু পাইয়াছি, তাহা গ্রহণ ককয়াছি। আরও 

যদি কিছু পাই, তাহাও লইব। অধিকন্ত হোসেনের সাহায্যে মেই 
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চ্যাকিস্যরর পুনরায় আনাইয়া লইব। কিন্তু আঁসল কার্ধ্য 

কোনরূপেই ছাঁড়িব না) বাঁহাতে গফুর এবং ওদ্মানকে ফাসি. 

কাষ্ঠে ঝুলাইতে পারি, বিধিমতৈ তাহার চেষ্টা করিব। 
সহি 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

হেদায়েতের কন্তাকে হত্যাকরা অপরাধে, গোফুর খা এবং 

তাহার পুত্র ওস্মান খা মাজিষ্রেটের নিকট প্রেরিত ইইলেন। 
দারোগা সাহেবও প্রাণপণে সেই মৌকদ্দমার আয়োজন করিতে 
লাগিলেন। পিতা পুত্র উভয়েই হাজতে রহিলেন। পুলিসের 
নিকট যে নকল সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল, যাঁহাঁতে তাহার! 

মাজি্রে্টের নিকট অন্তরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহার নিমিত্ত 

হোসেন অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, অনেক চেষ্টা করিলেন; 

কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে গারিলেন না । বরং পুলিসের 
নিকট তাহারা যেরূপ বলিয়াছিল, মাজিস্ট্রেটের নিকট তাহা! অপেক্ষা 
আরও অনেক অধিক কথা কহিল । 

সমন্ত সাক্ষীর এলাহার হইয়া যাইবার পর, খাজিষ্টেট সাহেব 
দেখিলেন যে, আসামী্বয়ের বিরুদ্ধে হত্যাকরা . অপরাধ উত্তমরূপে 
প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং চুড়ান্ত বিচারের নিমিত্ত তিনি এই 
 মৌকদদমা দার়রায় প্রেরণ করিলেন। 

এই মোকদমাঁর বিচারের নিমিত্ত যখন দীয়রায় দিন স্থির 

হইল, সেই সমর বিচারক মধ্যস্থল পরিভ্রমণ "উপলক্ষে, জেলা 
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হইতে সুদুর মফঃক্থলে অবস্থান করিতেছিলেন। বখন যে গ্রাে 
বিচারক উপস্থিত হইতেছিলেন, সেই গময় সেই গ্রামেই জাপন 
ফাছারি করিয়! মোকাদমার বিচারও করিয়া আসিতেছিলেন। 

যে দিবদ গোফুর খী' এবং তাহার পুত্র ওস্মানের এই 

হত্যাপরাধ-বিচার আরস্ত হইল, সে দিবস একটা নিতান্ত ক্ষন 
পল্লিগ্রামের ভিতর জঙ্গসাঁহেবের তাঘু পড়িয়াছিল। ইরা 
স্থানেই এই মোকদ্দমাঁর বিচার আরন্ত হইল । 

এলাহাবাঁদ হাইকোর্ট হইতে উকীল কৌন্সলি জাঁনাইয়৷ এই 
মৌকদমায় দৌধ-ক্ষালনের যতদূর উপায় হুইতে পারে/ হোসেন 
প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিলেন ) কিন্তু কিছুতেই আপনার মনোবাঞু। 
পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না । সরকারী উকীর্ল মোকর্দঁমার অবস্থা 
জজসাহেবকে উত্তমরূপে সর্বপ্রথম বুঝাইয়! দিবার পর হইতেই, 
জজমাহেবের মনে কেমন এক বিশ্বাস হইয়া গেল যে, আপানী- 
পক্ষীয় উকীল কৌন্সলি অনেক চেষ্টা করিলেও, তাহার মন 
হইতে সেই বিশ্বাস অপনোদন করিতে ' পারিলেন নাঁ। তিন. 
দিবস পথ্যন্ত এই মোঁকদমার সাক্ষিগণের এজাহার গৃহীত হইল। 
তাহাদিগের উপর যথেষ্ট জের! হইল। উতভ্তয় পক্ষীয় উকীল 
কৌন্দলিগণ স্বপক্ষে সাধ্যমত বজ্ততার্দি করিতে ভ্রটি করিলেন 

না) কিন্তু কিছুতেই আসামীঘ্য়ের , পক্ষে কোনরূপ উ্ধারের 
উপাঘর লক্ষিত হইল না । 

জজনাহেব এই মোকদ্দমার রায় প্রদান করিবার কালীন 

কহিলেন, “আসামীগণ! তিন দিবস পর্যন্ত বিশেষ যত্ব ও মনৌ- 
যোগের সহিত, এই মোকদামাঁর সমস্ত ব্যাপার আমি উত্তম 
রূপে শ্রবণ করিয়াছি, এবং তোমাদিগের পক্ষীয়* সুশিক্ষিত 
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উকীল কৌন্সলিগণ বিশেষ দ্ধের সহিত ভোমাদিগের পক্ষ-সমর্থন 

অপেক্ষাও আনেক: কথ বর্লিয়াছেন; কিন্ত, উভয় “পক্ষের সমস্ত 
ব্যাপার শ্রবণ করিম! এবং সাক্ষিগণের সাক্ষ্য দিবার কালীন, 

তাহাদিগের ভাব-ভঙ্গি: দেখিয়া আমার স্পষ্টই প্রতীতি জন্বিয়াছে 
যে, তৌমাঁদিগের বিপক্ষে তাহারা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা কথা কহে 
নাই। অবশ্ত, অনেক সাক্ষ্ের অনেক স্থান অপর সাক্ষিগণের 

সাক্ষের সছিভ এক মিল হয় নাই) কিন্তু তাহা বলিয়া! তাহার! 
যে, একবারে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এ কথা আমি কখনই 
স্বীকার করিতে পাৰিব না। তোমাদিগের বাড়ীর ভিতর তালা- 

বন্ধ গৃহের মধ্যে হেদায়েতের কণ্তার মৃতদেহ যে পাওয়। গিয়াছে, 
সে সম্বন্ধে কৌন আপত্তি উত্থাপিতই হয় নাই। বিশেষতঃ 

তোমাঁদিগের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, 
তাহারা সকলেই তৌমাদিগের জমিদারীর প্রজা । প্রজাগণ তাহাঁ- 
দিগের জমিদারের বিপক্ষে কখনই মিথ্যা! সাক্ষ্য প্রদান করিতে 

সম্মত হয় না। আর নিতাস্ত সত্যের অন্গরোধে যদি কোন 
প্রজাকে তাহার জমিদারের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে 

হয়, তাহা হইলেও সেই প্রজ! যতদুর সম্ভব, তাহার জমিদারকে 
বাচাইয়া যাইতে চেষ্টা করে, ইহাই এদেশীয় নিয়ম তোমাদের 
প্রজাগণ তোমাদিগের বিপক্ষে যে সকল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, 
আমার বিশ্বাস, তাহার! তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিক কথা 
অবগত আছে। কোঁনরূপে যদি আপনাদের জমিদারের উপকার 
করিতে পারে, এই ভাবিয়া সকল কথ তাহার! বলে নাই। 

সেই সকল সাক্গী ওস্মানের অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া, 
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রলাজারান্ররগুডেলর্রিরদ লাজ 

একথা সময় সময় তোঁমাদিগের কৌম্দলি উত্বাপিত করিলেও, 

তাহারা! সেই সকল কথা একবারে অস্বীকার করে। অথচ 
তোমরাও তাহার সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে সমর্থ হও নাই, 

রা তাহার চেষ্টাও কর নাই। এইন্ধপ নানা কারণে আমি 
সাক্ষিগণের সাক্ষ্য কোনরূপেই একবারে অবিশ্বান করিতে 
পারি না। | 
নিলি বাকল হেদায়েতের 

নিকট হইতে খাজানা আদায় করিবার মানসে, তাঁহার অবর্ত- 
মানে তাহার যুবতী কন্তাকে তোমরা বলপুর্বক তাঁহার পরদার 

বাহিরে আনিয়! সর্ধসমক্ষে তাহাকে যেরূপ অবমাননা! করিয়াছ, 
সেরূপ কার্য ভদ্রবংশীয় কোন লোকের দ্বারা কোনরূপেই সম্ভবে 
না। কেবল মাত্র সামন্ত খাজানা আঘায় করিবার অতিপ্রায়ে 

তোমরা সেই যুবতীর উপর কেবল যে এইরূপ ভয়ানক অত্যাচার 

করিয়াছ, তাহা নহে। আমার অনুমান হুয় যে১র তোমাদিগের 

এরপ কার্ধ্য হস্ত-ক্ষেপ করিবার অপর কোন বিশেষ উদ্দেশ্ত ছিল। 
এইরূপে যুবতীর উপর ভয়ানক অত্যাচার করিয়াই যে, তোমরা 

তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছ, তাঁহী নহে। সর্বসমক্ষে সেই অবলাকে 
বিনাদোষে ধৃত করিয়া, বিশেয়রাপে অবমাননার সহিত কয়েক 
থার্নি গ্রামের মধ্য দিয়া তোমরা তোমাদিগের বাটা পর্যাস্ত 
তাহাকে ,লইয়া গিয়াছ। এ কথা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিত৷ 
মকলেই .একবাঁক্যে কহিতেছে। অবলা স্ত্রীলোকের উপর বিনা" 
দোষে এরূপ . অত্যাচার করা নিতান্ত পিশাচের কার্ধা ভিন্ন 
কলার কিছুই বলিতে পারা যায় না। এইরূপ অত্যার্গর করিয়াই 
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কি তোমরা তাহাকে নিষ্তি দিবা ভোবাদিগের নিজের 
অনুচর এবং ভূত্যরর্গের স্বানব প্রাণিত- হইতেছে যে, সেই 
হতভাগিনীকে অনশনে রাখিয়া হত্যা করিবার অভিপ্রায় তাহাকে 

করিয়! রাখিয়া! দিযাছিলে। অনশনে যে'লোকের মৃত্যু ঘটে, তাহা 
কি তোমর! জান না? ক্ষুৎপিপাসা সহ করিতে. কোন্ ব্যক্তি 
কয়দিবস লমর্থ হয়, তাহা কি তোমাঁদিগের মনে একবারের 

নিমি্তও উদয় হয় নাই? কেবল তাহাই নহে, তৌমাদিগের 
নিজের পরিচাঁরক ফি বলিতেছে, তাহা একবার শোন। “এক 

দিবব কোন গতিতে আঁমি সেই গৃহের চাবি সংগ্রহ করিয়া 
ঘর খুলিয়! দ্নেখিলাম যে, ক্ষুধায় এবং তৃষ্কায় যুবতী মৃত্যু-শয্যায় 

শায়িতা। এই অবস্থা দেখিয়। আমার কঠিন হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক 
হইল। দ্বারবানের সছ্িত পরামর্শ করিয়া আমি কিছু আহারীয় 
এবং পানীয় আনিয়া উহাকে 'দিবার উদ্োগ করিতেছি, এরূপ 

লময়ে ওস্মান সাহেব তাহা জানিতে পারিয়া, সেই সকল ড্রব্য 

আমার হস্ত হইতে কাঁড়িয়া লইয়া দুরে নিক্ষেপ করিলেন, ও 
আামীকে যৎপরোনাস্তি গালি দিয়! পুনরায় সেই গৃহের তাল! বন্ধ 
করিয়া দিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে নিতাত্ত কই 
হইল। আমি গিয়! গফুর মিঞার নিকট এই. রথ! খলিলে, 
কোথায় তিনি তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিবেন, না তাঁহার 
পরিবর্তে আমাঁকে সহ গালি প্রদান করিয়া, তাহাঁদিগের বিনা” 
অনুমতিতে আমি সেই 'গৃছের দরজ। খুলিয়াছিলাম বলিয়৷ আমাকে 
চাকরী হইতে জবাব দিলেন, এবং তন্দপ্জেই আমাকে তাহা, 
দিগের বাী হইতে বাহির করিয়া দিলেন? ূ 
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: পকি ভঙ্নানক! কি পৈশাচিক ব্যবহার! এই ব্যক্তি ও 
তাহার পোঁষকতাঁকারী দাঁরবানের সাক্ষ্য যদি প্ররুত হয়, 

তাহা হইলে সেই যুববীকে অনশনে রাখিয়া, ইচ্ছা-পুর্ববক তাহাকে 
যে হত্যা করিয়া, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
যাহাদিগের দ্বার! এরূপ কাধ্য হইতে পারে, তাহারা কোনরূপেই 
দয়ার পাত্র নহে। আমার বিবেচনায় এরূপ প্রককৃতি-বিশিষ্ 

লোকের উপর দয়া প্রকাশ করিলে ঈশ্বর তাঁহার উপর অমন্তষ্ট 
হন। গোঁফুর খী! তোমার বুদ্ধ বয়স দেখিয়া, এবং তোমার 

পুর্ব-চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমি পুর্বে মনে করিয়াছিলাম, এরূপ 
মৌকদমায় যদি কেহ দয়ার পাত্র হয়, তাহ! তুমি। কিন্তু এখন 

আমি দেখিতেছি, দস্থ্য তম্করকে দয়! কৰা যাইতে পারে, মনুষ্য 

হত্যাই যাহাঁদিগের জীবিকা, তাহাঁদিগকেও দয়া করা যাঁইতে 
পারে, তথাপি তোমার উপর সে দয়া প্রকাশ করিতে নাই। 

তৌমর! ইচ্ছা করিয়া যেরূপ ভয়ানক অপরাধ করিয়াছ, তাহার 
প্রকৃত দড আমাদিগের আইনে নাই । তোমাদিগের জাতীয় রাজার 

রাজত্বকালে যেরূপ কুন্ধুর দিয়া! খাঁওয়াইয়! ও ক্ষতস্থানে লবণ নিক্ষিপ্ত 
করিয়। মারিদ্া ফেলিবার নিয়ম ছিল, আমার বিবেচনায় তোমর। 
সেইরূপ দণ্ডের উপযুক্ত । কিন্তু'সেরূপ দণ্ড যখন আমাদিগের 
আইনে নাই, তখন আমাদিগের আইনের চরম দণ্ড আমি 

তোঁমাদিগের. উপর বিধান করিলাম। যে পর্যন্ত তোমরা ন| 

মরিবে, সেই পধ্যস্ত তৌমাদিগের উভয়কেই ফাঁসিকাষ্ঠে লটকাইয়া 
রাখা হইবে।” 

জজসাহেবের , মুখে বিষম দণ্ডের কথ| শুনিয়া গৌঁফুর খা 
'ত্বার দীড়াইয়া৷ থাকিতে পারিলেন না, মৃচ্ছিত অবস্থায় সেই 

৯ 
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স্থানে পড়িয়া গেলেন। প্রহরীগণ জার সুখে বা দি 

করাতে তাহার সংস্ঞা হইলে, তাহারা তাঁহাকে সেই স্থান 
হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল। দ্যান ওসমান স্থিব্ভাবে এই 
দণ্ডাজ্ঞা সহ করিলেন, কোন কথা ' কহিলেন না) কেবল 

দারোগা সাহেবের দিকে দৃষ্িনিক্ষেপ করিলেন মানর। 

তৃতীয় পরিচ্ছ্দে। 

এই তয়ানক দণ্ডীজ্ঞা শুনিয়া হোসেনের মুখ দিয়া আর 

কোঁন কথা বাহির হইল না। অশ্রপূর্ণ-লোটমে তিমি আদালতের 

বাহিরে আদিলেন। যে সময় এই মোকদ্মাঁর বিচার শেষ হইয়। 
গেল, তখন অপরাহু চারিটা। জজসাহেবের সঙ্গে একজন 

কোঁঠ-ইন্ম্পেক্টর ছিলেন; যে আঁসামীছয়ের উপর প্রাগদণ্ডের 
আদেশ হইয়াছে, তাহাদিগকে লইয়া তিনি বিষম্ বিপদ্দে গড়িলেন। 
কিরূপে দেই আঁসামীছয়কে তিনি জেলায় পাঁঠাইয়! দিবেন, 
তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন নাঁ। সেই স্থান 
হইতে গদব্রজে আদামীগণকে পাঠাইয়! দিলে, তিন চাঁরিদিবসের 
কম তাঁহারা সারে গিয়া! উপস্থিত হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ 
গোফুর খাঁর আর চলিবাঁর ক্ষমতা নাই; তাহার উপর পঞ্নে 
বিপদের সম্ভাবনাও আছে। 

_কোর্ট-ইন্স্পেক্টার সাহেব এইরূপ গোলযোগে পড়িয়া হোসেনকে 
ডাকাইয়া পীঠাইলেন ও কহিনেন, “আপনার মনিব্ঘরের আনষটে 
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শেষ না হয়, সে পর্যান্ত তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া কোনরূপেই 
কর্তব্য নহে । এখন ইহাদিগ্রকে অনেকদুর পর্যস্ত টিয়া যাইতে 
হইবে; কিন্তু আমি ধেঁখিতেছি যে, হাঁটিবার শক্তি ওস্মানের 

থাঁকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু গোফুর খার সে শক্তি নাই। 
আর উ“হাদিগকে কোন যানে আরোহণ করাইয়! লইয়া! যাইবার 
খরচার ব্যবস্থাও সরকার হইতে নাই। এপ অবস্থায় যদি 

আপনি কিছু অর্থ প্রনান করেন, তাহা হইলে যাহাতে উহার 
কষ্ট না পান, কোনরূপে আমি সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া! উহা 

দিগকে এই স্থান হইতে পাঁঠাইতে পারি।* 
হোঁসেন। আমাকে কিরূপ অর্থ সাহাধ্য করিতে হইবে ? 

: ইন্ম্পেক্টার। অধিক অর্থের সাহাষ্য করিতে হইবে না। 

ইহারা দুইজন, এবং ইহাদিগের সহিত যে কয়জন প্রহরী গমন 
করিবে, তাহাদিগকে . সদর পধ্যন্ত লইয়! যাইতে হইলে গাঁড়ি 
প্রস্থতির বাছা! কিছু খরচ পড়িবে, তাহাই কেবল তোমাকে: 
দিতে হইবে। : / 

হোসেন । তাহা আমি দিতে সম্মত আছি, যদি চিট 

উঁহাদিগের সহিত গমন করিতে দেন। 
ইন্ম্পেক্টার। আপনিও উ*হাঁদিগের সহিত গমন করিতে 

পারেন) কিন্তু একত্র নহে। উহার! যে গাড়িতে গয়ন করি- 
বেন, আপনি সেই গাড়িতে গমন করিতে পারিবেন না। অপর 

গাড়ি 'লইয়া উ'হাদিগের পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ গমন করিলে, কেহ 
আপত্তি করিবে, না। কিন্তু কেন আপনি উহাদিগের সহিত 
গ্রমন করিতে চাহেন? 
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হোসেন। আমি যে কয়দিবদস উ'হাদিগের সহিত থাকিতে 

পারিব, সেই কয়দিবস যাহাতে উ'হাদিগের কোনরূপ আহারাদির 
কষ্ট না হয়, তাহা আমি দেখিতে পারিব তথ্যতীত খন উভয়েই 
ফাঁসিাইতেছেন, তখন ইহাদিগের এই অগাধ জমিদারীর কিরূপ 

বন্দোবস্ত করিব, বা তীহারা' ইহ! কাহাকে প্রদান করিয়। 
যাইবেন, এবং পরিবারবর্গেরই বা কিন্ধপ বন্দোবস্ত হইতে পারে, 
রিনি ররর ররিলিরা 

হইতে জানিয়া বা লিখাইয়৷ লইব। 
ইন্ম্পেক্টার। আপনি উ'হাদিপের সহিত. এখন গমন করিতে 

পারেন, আর তীহাঁদিগের আহারাদি সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত করিতেও 
কিছুমাত্র নিষেধ নাই। কিন্তু বিষয়-আদি-সম্ব্ধীয় বন্দোবস্ত 
করিবার সময় এখন নহে । জেলায় গমন করিবার পর জেলের 

মধ্যে উ'হাঁরা যে কয্মদিকদ থাঁকিবেন, তাহার মধ্যে জেল কর্মচারীর 

সন্মথে দে সমস্ত বন্দোবস্ত আপনারা করিয়া লইতে পারিবেন। 

হোসেন) জেলায় গমন করিতে উহাঁদিগের কয়দিবস লাঁগিবে? 
ইন্স্পেক্টার। তাহা আমি এখন বলিতে পারিতেছি না। 

ইহাঁদিগের সহিত যে সকল প্রহরী গমন করিবে, তাহারা! যে 

কয়দিবসে স্বিধ। বিবেচনা করিবে, সেই কয়দিবসে জি 
উ'হাদিগকে লইয়! যাইবে! 

হোঁসেন। মহাশয়! আর একটা কখা। চি রিিকী 

যে যে স্থানে অবস্থিতি করিবে, সেই সেই স্থানে, রাত্রিযাপন- 
উপযোগী কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে ফি? 

- ইন্ন্টেক্টার। না, রাত্রিযাপন  অন্বন্ধে কোনরূপ বন্দোবস্ত 

করিবার প্রল্মাজন নাই। কারণ, থানা ভিন্ন অপর কোঁন স্থানে 
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উ'হারা রাত্রিযাপন করিবেন ন1। সমস্ত দিবস গমন করিয়! সন্ধ্যার 

পূর্ব্বে যে খানায় গিয়! উপস্থিত হইতে পারিবেন, সেই থানাতেই 
রাত্রিযাপন করিবেন, ও পরদিন প্রত্যুষে সেই থান! হইতে প্রস্থান 
করিবেন। এইরূপে. গমন করিয়া যে কয়দিবসে সম্ভব, সদরে 
গিয়া উপস্থিত হইবেন। 

কো্-ইন্স্পেক্টার . সাহেবের সহিত এই সকল কথাবার্তা 

হইবার পর, তাহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে কিছু বায় 
হইবে, তাহাঁর সমস্ত ভার হোসেন গ্রহণ করিলেন। সেই দিবস্ 
অপরাহ্ হইয়া! আসিয়াছিল বলিয়া, ইন্ল্পেক্টার সবিশেষরূপ পাহারার 
বন্দোবস্ত করিয়া আপামীদয়কে সেই স্থানেই রাখিয়া দিলেন । 

আর ইহাই সীঁব্স্ত হইল যে, পরদিবস অতি প্রত্যুষে আপামী- 
দ্বয়কে সেই স্থান হইতে পাঠীইয়। দিবেন। আসামীদ্য় এবং 

প্রহরীগণকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে কয়েকখানি, একার 
প্রয়োজন হইল, তাহাঁও সেই রাত্রিতে বন্দোবস্ত করিয়া রাখ! 
হইল। হোসেন এবং তাহার ছুইজনমাত্র ভূত্যও সেই সঙ্গে গমন 

করিতে প্রস্তুত হইল। তীহাঁরাঁও নিজের গমনোপোযোগী এক 

বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন। 

পরদিবস অতি প্রত্যুষে প্রহরীগণ আঁসামীছ্য়কে লইয়! 

এক্কারোহণে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। হোঁসেনও 
তার অন্ুচরদ্য়ের সহিত অপর একীয় আরোহণ করিয়া 

তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্টাৎ গমন করিতে লাগিলেন। প্রহ্রী- 
গণের 'মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ধপ্রধান ছিল, নেই স্থান হইতে বহির্গত 
হইবার পূর্বে কোর্ট-ইন্ম্েক্টার লাহেব তাহাকে হোসেনের 
সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন ও বলিয়া! দিরাছিল্রে, “হোসেন 
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তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবে। যে স্থানে যে কোন 
খরচের প্রয়োজন হইবে, তাহা! হোঁসেনই দিবেন। আসামীঘয়কে 

আহারাদি করাইবার নিমিত্ত যে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, 
হোসেন তৎক্ষণাৎ সেই সকল সাহাধ্য করিবেন। একা প্রভৃতির 
যখন যেরূপ ভাড়া লাঁগিবে, হোসেনকে বলিে তৎক্ষণাৎ তিনি 

তাহা প্রদান করিবেন ।” | 

কোর্ট-ইন্স্পেক্টার সাহেবের আদেশ পাইয়া প্রহরী আর 
কোঁন কথ কহিল না। কারণ, সে উত্তমরূপে অবগত ছিল যে, 

যদি হোসেন বা অপর কোন বাক্তি এক প্রভৃতির ভাড়া প্রদান 

না করে, তাহা হইলে যে কয়দিবসে হউক, তত পথ তাহা 
দিগকে পদব্রজে গমন করিতে হুইবে। 

.. প্রহরী-সর্দীরের মনে মনে একটু ছুরভিসদ্ধি ছিল। কোর্ট- 
ইন্ম্পেক্টারের সন্মুখে কিন্তু সে তাহা প্রকাশ করিল নাঁ। তখন 
তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আসামীদ্বর ও হোঁসেনের সমভিব্যাহারে 
সেই স্থান হইতে বহির্ত হইল। 

কিয়দদূ'র গমন করিবার পদ্%, পথের এক স্থানে একটা 
জলাশয় দৃষ্টিগোচর হইল । প্রহরী-সর্গার সেই স্থানে এক থামাইতে 
আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। একা 
হইতে অবতরণ -.করিয়া সকলে সেই স্থানে একটু বিশ্রাম করি- 

লেন, এবং প্রহরীগণ একে একে আপনাপন হস্তমুখাদি প্রক্ষালন 
করিষ। লইলেন। তাহদিগের. সকলের হস্তমুখাঁদি প্রক্ষালিত 

হইলে, প্রহ্রী-সর্দার হোসেনকে কহিলেন, “মহাশয়! আসামী- 
ঘবয়কে লইয়া সদরে উপস্থিত হইতে এক্া-ভাড়া, ্রস্থৃতি যে সকল 
খরচ পড়িবে, তাহ! আমাদিগকে মিটাইয়া দিন।” 
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_ হোসেন। একা-ভাড়। প্রভৃতির জন্য আপনার ব্যস্ত হইবার 
কোন প্রয়োজন নাই। যখন আমি আপনাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গমন 
করিতেছি, তখন সমস্তই আমি প্রদান করিব। 
 সর্দীর-প্রহরী । আপনি যে উহ। প্রান করিবেন, তাহা কোর্ট 

ইন্্পেক্টার সাহেব বলিয়াই দিয়াছেন; কিন্তু বারে বারে আপনার 
নিকট চাহিয়া লওয়া অপেক্ষা একবারেই উহা! আমাদিগকে প্রদান 
করা উচিত নহে কি? | 

হোসেন। যখন আমাকে দিতে হইবে, তখন আপনি একবারেই 
লউন, বা বারে বারেই লউন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। 

সঃ প্রহরী । তাহা হইলে উহা আমাকে অগ্রেই প্রদান করুন। 

হোঁসেন। কত খরচ পড়িবে, তাহা আমি এখন পর্যন্ত জানিতে 

পারিতেছি না; সুতরাং অগ্রে আমি আপনাকে উহী কি প্রকারে 
প্রদান করিতে পারি? আপনাদিগের সহিত যে সকল এক! 
আছে, উহাঁরা কি একবারে সদর পর্যান্ত গমন করিতে পারিবে? 

সঃ প্রহরী । উহারা এতদূর কিরূপে গমন করিবে? এক 
এক থানায় গমন করিবার পর উহাঁদিগকে ছাড়িয়! দিব ও সেই 

স্থান হইতে অন্ত একী গ্রহণ করিব। 

 হোসেন। তাঁহা হইলে আপনাদিগকে কত টাঁকা গাড়িভাড়া 
দিতে হইবে, তাহা! আমি এখন কিরূপে জানিতে পারিব? যেমন যে 

এন্বা! ছাড়িয়া! দিবেন, অমনি তাহার ভাড়া মিটাইয়া। দিলে চলিবে না? 

সঃ প্রহরী । তাহা কিরূপে হইবে? সে সময় যদি আপনি 
উপস্থিত ন| থাকেন, তাহ! হইলে কিরূপে ভাড়া প্রদান করিবেন £ 

হোদেন। আমি. ত আপনাদিগের সহিত উপস্থিত আছি। 
যখন যাহা বলিবেন, তখনই তাহা প্রদান করিব। * .... 
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সর্দীর-প্রহরী । এখন ত-উপস্থিত আছেন দেখিতেছি; কিন্তু 
রাস্তা হইতে যদি আঁপনি চলিয়া যাঁন, তাহা! হইলে .তখন আমি কি 
করিব? ও দকল গৌলযোগেরই এখন প্রয়োজন নাই। আমার 

নিকট কিছু অর্থ আপনি প্রদান করুন, তাহা হইতে আমি ভাড়া 
প্রদীন করিব। . খরচ-পত্র বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহ 

পরিশেষে আমি আপনাকে ফিরাইয়| দির । . 

হোসেন। : আচ্ছা মহাশয়, তাহাই হউক। যদি আপনারা 
আমাকে অবিশ্বাস করেন, তাহ! হইলে এই কুড়িটা টাকা আপনার 
নিকট রাখিয়া দিন।, 

সঃ প্রহরী । আমি আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে বসি নাই ! 

এখন যদি আপনি পঞ্চাশ টাক! প্রদান করেন, তাহা! হইলে আমি 
উহা গ্রহণ করিব ; নতুবা আমি আসামীঘ্বয়কে হাটাইয়া লইয়! যাইব। 

হোসেন। হাটাইয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি 
পঞ্চাশ টাকাই আপনাকে প্রদান করিতেছি, তাহ! হইতে আপাততঃ 
যে সকল খরচ-পত্রের প্রয়োজন হয়, আঁপনি করুন। পরে যদি 

আরও কিছু আবশ্ঠক হয়, তাহাঁও আমি প্রদান করিব। 

এই বলিয়া হোসেন পঞ্চাশটা টাকা বাহির করিয়া! সেই সর্দার- 

প্রহরীর হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি উহ! গ্রহণ করিয়া আপ: 

নার নিকট রাথিয়! দিলেন, ও অপর প্রহরীগণকে সম্বোধন করিয়া 

কহিলেন, “চল: রাই! আর দেরী করিবার প্রয়োজন নাই ৭, 

সর্ণর-প্রহরীর . এই কথা শুনিয়া হোসেন কহিলেন, “মহাশয় ! 
আপনারা হস্ত মুখ প্রক্ষালনাঁদি সকল কাঁ্য শেষ করিয়া লইলেন 3 
কিন্তু ইহারা হস্ত মুখাদি ধুইবে কি না, তাহ! ত কিছু জিজ্ঞাসা 
করিলেন ন%।” রঃ 
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 সর্দার-প্রহরী। সে কথ প্রিজ্জীসা করিবার জীমাদিগের কোন 
গ্রয়োজন নাই। : কোন বিষয়ের আবশ্তক হইলে ইহারা আপনারাই 
আমাদিগকে বলিবেন। তখন বিবৈটনা করিয়া ০০০ যে, 
উ“হাঁদিগের প্রীর্থনা শ্রবণ-যোগ্য কি না। 

হোসেন। আপনারা যদ্দি কোন কথা তাহাদিগকে দাস 
না করেন, তাহা হইলৈ আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি । 

সঃ প্রহরী । উহাদিগের সহিত কথা কহিবার তোমার কোন 
অধিকার নাই। হত্যাপরাধে যাহাদিগের প্রীণদণ্ডের আদেশ 

হইয়াছে, তাহাদিগের মহিত কথা কহিয়া) তুমি আমাঁদিগের চাকরী 
লইতে চাও? ূ 

হোঁসেন। উহাদিগের সহিত কথা কহিলে, আঁপনাদিগের 
চীকরী যাইবে কি প্রকারে, তাহা আমি বুঝিতে পাঁরিতেছি না । 

সঃ প্রহরী । চাকরী ধাউক, আর না যাউক, উহ্দিগের সহিত 
আমি কোৌনরূপে তোঁমাকে কথ! কহিতে দিব না । 

হোসেন। আপনার অনভিমতেই আমি কথা কহিব কেন? 
কিন্ত আমি ইহাঁদিগকে যদি. কোন কথাই বলি, তাহা মন্দ 
কথা নহে। তাহাতে আপনাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট হইবার 

সসতাবনা নাই। | 

সঃ প্রহরী । আঁমাদিগের কোনরূপ অনিষঃ হউক, বা না 
হট তাহা! দেখিবার তোমার কিছুমাত্র আর্ক নাই। মূল 
কথা, তুমি উ“হাঁদিগের সহিত কোন কথ! কহির্ডে পারিবে না। 

হোঁসেন। যদি আমি ইহাদিগের সহিত কোন: “কথা কহিতেই 
না পারিব, তাহ হইলে আপনাদিগের সহিত আমীর আসিবার 
কি প্রয়োজন ছিল? 
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হোসেন। আমি নাঁ আঁদিলে, শাপলা কে গার 
ভাড়া প্রদান করিত ? টা 

 জঃ প্রহরী । গাড়ি ভা কিছু আমাদিগের উপকারের নিষিত 
দেও নাই। তোমারই মনিবদধয় হাঁটিয়া যাইতে অপারক, তাঁই 

তীহাদিগের নিমিত্ত গাড়ির ভাড়া প্রদান করিয়াছ। গাঁড়ি ভাড়া 

প্রদান না করিলে, আমরা অনায়াসেই উ'হাদিগকে হাটাইয়া 
লইয়া যাইতে পাঁরিতাম। 

হোঁসেন। বলি, জমাদার সাহেব! ও সকল কথা থাক্, 

এখন আপনাদিগের মনের কথা কি বলুন দেখি। আপনার! 

ঘাহা বলিবেন, আমি তাহাতেই প্রস্তত আছি। 
_ সঃ প্রহরী । খুনী আসামীর সহিত কথা কহিতে দেওয়া 
যে কতদুর ঝুঁকির কার্য, তাহা ত আপনার! জানেন না। যদি 
আমাদের কোনরূপ সাধ্য না থাকে, তাহা হইলে আমর! সেই 
ঝুঁকি কেন গ্রহগ করিব? আপনি বুদ্ধিমান, আঁপনাঁকে অধিক 

আর কি বলিব? 
হোসেন।, গতির বানা এ কথ! 

আমাকে পূর্ব বলিলেই পারিতেন। আপনার! কিছু প্রার্থনা 
করেন, বুবয়াছি। বলুন, এখন আমাকে কি দিতে ছইবে। 
সঃ প্রহরী “আপনি বড় মান, আপনাকে আমর! আর কি 

বলিব? আপমি আপনার বিবেচনামত কার্ধ্য করিলেই চলিবে |) 
০ হোসেন। এখন আর আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছুই নাই, 'ভাল- 

মন্দ বুবিখার ক্ষমতা এখন দুর হইয়া গিয়াছে। এই সামান্ত 
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কার্ধের নিমিত্ত আমাকে কয়টা টাকা দিতে হইবে, তাহা ম্পই 

ফরিয়।৷ আমাকে বলুন। আমার সাধ্য হয়। আমি প্রদান করি; 
আঁর আমার ক্ষমতার অতীত হয়, তাহা হইলে এই স্থান 

হইতেই আমি ধীরে ধীরে প্রস্থান করি। 

মর্দীর"গ্রহরী। আপনাকে কিছু অধিক প্রদান করিতে হইবে 
না। আমর! পাঁচজন বই আঁর নয়। আমাকে কুড়ি টাক! 
ও অপর চারিজনকে দশ টাকা করিয়া চল্লিশ টাক! প্রদান 

করিলেই হইবে । আপনার ই রা বজিনাদা 

কেবল বাট টাকা বৈত নয়! 

হোঁসেন। টনক বারনানিনা কিন্ত 

আঁমার পক্ষে ইহা! খুব অধিক হইতেছে। আমি অত টাকা 

দিতে পাঁরিব ন। আঁমি আপনাদিগের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত 

ত্রিশ টাক! প্রদান করিতেছি। 

সঃ প্রহরী । এ কাধ্য ব্রিশ* টাকায় হইতে পারে মা। 

আপনার ইচ্ছ। হয়, ঘাঁট টাকা দিন, ইচ্ছা না হয়, এক টাকা 

দিবারও শ্রনোজন নাই। আমি অধিক করিয়া বলি নাই, 

জমি যেরপএক কথার লোক, সেইর্নপ এক' কথাঁই বলিয়াছি। 

হোসেন। আচ্ছা মহাশয়! আমি ষাট টাকাই প্রদান 

করিতেছি। উঠা জানার গাই না রনির 

হইব না? ! 
সঃ প্রহরী। উদহাদিগের সহিত কথ! কহিবার নিমিত্ত আপ- 

নাকে আর কিছু প্রদান করিতে হইবে না। কিন্তু আমাদিগের 

কাহারও সম্মুখে ব্যতীত নির্জনে আপনি উ“হাদিগের সহিত কোন- 

স্বপ কথা বলিতে পারিবেন লা। 
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এইরূপ কথাবার্তার পর হোসেন ষাট টাঁকা প্রদান করিল 

তাহাদিগের সহিত কথা কহিবাক্ আদেশ পাইলেন। কিন্ত 

সেই সষয় সবিশেষ কোনরপ কথা কহিবার অবকাশ পাইলেন 
না। তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ এক্কার উপর আরোহণ করিতে 

হইল। হোঁদেনও আপন এঞক্কায় গিয়া আরোহণ : করিলেন। 
এক্ায় আরোহণ করিবার সময় হৌমেন কেবলমাত্র তাহাদিগকে 
কহিলেন, “জজসাঁহেব আপনাদিগের প্রাগদণ্ডের আদেশ প্রদান 
করিয়াছেন বলিয়। যে, আপনাদিগের প্রীণদণ্ড হইবেই, তাহা 
আপনারা মনে করিবেন না। আঁপনার উপাঞ্ঞিত বিষয়ের এক 

পর্সামাত্র অবশিষ্ট থাকিতে, কৌনরূপেই আঁমি আঁপনাদিগের 
প্রাথণগ্ড হইতে দিব না। টাঁকাঁব বথেষ্ট সংগ্রহ করিয়া আমি 
সঙ্গেই রাখিয়াি। হাইকোর্ট হইতে যেরূপ উপাঁয়ে হউক, এই 
হুকুম রদ করাইব। ঈশ্বর যদি একান্তই বিমুখ হন, হাইকোর্ট 

হইতে ষদি কিছু করিয়া উদ্মিতে না পারি, তাহ! হইলে ছোট 
লাটকে ধরিন্ন' হুউক, বড় লাটকে ধরিয়া হউক, বিলাঁত পর্যন্ত 

লড়িয়া হউক, কোন না কেনিরূপে বানান অব্যাহতি 
প্রদান করাহিব।* 

হোঁসেনের কথা শুনিক্া গোফুর ও ওম্যান কেবল ইমা 

কহিলেন, দেখুন, ভরসার মধ্যে ঈশ্বর!” 
ইহার পরেই একা সকল সেই স্থান হইতে চলিল। এব্কী- 

চীলক অশ্বগণকে সবলে কষাঘাত করিতে লাগিল ৷... প্রহারের 

ভয়ে অশ্বগণ ক্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। দুই ঘণ্টার পথ 
একঘন্টায় চলিতে লাগিল। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

দিবা দিগ্রহরের সময়, একা! সকল একটী সরাইয়ের নিকট 
গিয়া উপস্থিত হইলে, আপামীঘয়ের সহিত প্রহরীগণ সেই 
স্থানে অবতরণ করিয়া সেই সরাইয়ের ভিতর প্রবেশ করিল। 
সেই স্থানে কোন দ্রবেরই অভাব ছিল না। সরাইয়ের মধ্যেই 
শীতল জল-পুর্ণ একটী প্রকাণ্ড ইদারা। সরাইয়ের মধ্যস্থিত 
একখানি ঘরের মুধ্যেই বেনিয়ার দৌকান; উহাতে আটা চাউল, 
ঘবৃত ও তরকারি প্রন্ৃতি আবগ্ক আহারীয় দ্রব্য এবং হাড়ী, 
কাষ্ঠ, কাঁচা সালপাতা প্রভৃতি সমন্তই পাওয়া যাঁয়। গ্রহ্রীগণ 

সরাইয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়াই তাহার মধ্যে যে সকল সারি 
সারি ঘর ছিল, তাহার একখানির মধ্যে আঁসামীদয়কে রাখিয়া 

দিল। সেই ঘরের কেবলমাত্র একটা দরজা ভিন্ন অপর জানালা 
দরজ! আর কিছুই ছিল নাঁ; সুতরাং সেই ঘরকে একরূপ 
হাজত-গৃহ বলিলেও চলে। নেই ঘরের সম্মুখে দৌড় বারানার 
উপর সারি সারি পাঁচ খানি চারিপায়া আদিয়া পড়িল। 

প্রহরীগণ সেই স্থানে আপনাপন পোষাক পরিচ্ছদাঁদি রাখিয়া, 

দেই চারিপায়ার উপর উপবেলন করিল।. কেহ বা! | লক্বা হইয়া 
শয়ন করিল। প্রহরীগণকে শয়ন করিতে দেখিয়া, ছুই জন 

6 আদিয়! তাহাদিগের পদসেবায় প্রবৃত্ত হইল, 

বং ছুইঙ্জন বার-কনিতা আসিয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইল। 
নি এইকপ সমাগত পথিকগণের সেবা-মুযা করিয়া আপনাপন 
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উদরান্নের সংস্থান করিয়া থাকে। নাঁপিতগণের থাঁকিবার স্থান 
সেই সরাইয়ের ভিতর না থাকিলেও, দিনরাত্রি তাহারা সকলেই 

প্রায় সেই স্থানে অবস্থিতি করে; কিন্তু বার-বনিতাগণ সেই 
সরাইয়ের ভিতরেই একটা একটা ঘর লইয়া, তাহাঁতেই অবস্থিতি 
করিয়া থাকে। 

_ আঁসামীঘ্বয়ের সহিত প্রহরীগণ যেব্গাঁনে অবস্থান করিল, 
তাহার পার্থবর্তী অপর আর একটী কামরাঁতে হোসেন এবং 
তাহার ভূতাঘ্বয় স্থান করিয়া লইলেন। 

হোসেন একজন প্রহরীকে কহিলেন, “আপামীঘয়কে যদি 

ছুইখানি চারিপায়৷ আনাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে আপনাদিগের 

কোনরূপ আপত্তি আছে কি?” 
প্রহরী । আসামী! তাহাতে খুনী মোকদমার আসামী ! 

তাহারা চারিপায়ার উপর উপবেশন বা. শয়ন করিবে! একথা 

ইতিপূর্বো আমরা আর কাহারও নিকট শ্রবণ করি নাহ, দর্শন 
করা ত দূরের কথা! 

হোসেন। আদামীঘয়কে চারিপায়ার উপর বসিতে দিবার 
নিয়ম নাই বলিতেছেন) কিন্তু যদি চারিপাঁয়! দেওয়া! যায়, তাহাতে 
কোনরূপ ক্ষতি আছে কি? 

প্রহরী। ক্ষতি থাক বানা থাক, যদি ইহাঁদিগকে চারি 
পায়া দেওয়া যাঁ, তাহার ভাড়া কে দিবে? 

হোসেন। চারিপায়ার ভাড়া যাহা! লািবে, তাহা আদি দিব। 

গ্রহরী। আঁর আমাদিগকে ? 

হঁলেন। ইহার নিমিত্ত আপনাদিগকে ছি দিতে হব কি 
পীছরী। না দিলে চারিপায়া দিতে দিব কেন? 
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[ হৌসেন। আচ্ছা তাহাই হুইবে। গার বির 
আমি আপনাদিগকে একটী টাকা প্রদান করিতেছি। 

প্রহরী। এক টাঁকায় হইবে না, যদি আমাদিগের প্রত্যেক" 
কেই একটী করিয়। টাকা দেন, তাহা হইলে উহাদিগকে চারি- 

পায়ার উপর বসিতে অন্থমতি দিতে পারি। 
হোসেন। আচ্ছা, তাঁহাই দিতেছি। . 

গোফুর। হোসেন! তুমি এরূপ ভাবে অনর্থক রা 

করিতেছ কেন? 
হোঁসেন। এ ব্যয় অনর্থক নহে। বর ইতিপূর্বে 

আর কখনও আপনারা মৃত্তিকাঁয় বসিয়াছেন কি? 

গোফুর। এখন আর আমি সেই জমিদার. গোফুর খাঁ নহি 
যে, চারিপায়া ভিন্ন বসিতে পারি না। 

হোসেন। আপনি এখনও সেই গোফুর খা আছেন, ইহা 
বেশ জানিবেন। | 

গোফুর। তাহা হইলে আমাদিগকে এই মিথ্যা মোকদদমায় 
আর ফাঁসি যাইতে হইত না! 

হোঁসেন। আপনি ভাবিবেন না॥। উপরে কি ভগবান নাই ? 

আপনাদিগকে কখনই ফাঁসি যাইতে হইবে না। আপনার 
মনকে স্থির করুন, দেখুন, আপনাদিগকে বাঁচাইয়া লইয়া যাইতে 
পান্দি কি না। ছুই তিন দিবস আপনাদিগের ক্সাঁন হয় নাই, 
আজ গ্গান করিবেন কি? 

গোঁচুর। আর স্নান করিয়াই বা! কি হইবে? 
. হোসেন। মান করিয়া অনেক ফল হইবে। ল্লান করিলে 
শরীরের অনেক গ্লীনি দূর হইবে, মস্তিষ্ষ শীতল হইবে, তখন 
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একমনে ঈশ্বরকে ডাকতে. সমর্থ হইবেন।, রান 
ডাকিতে পারিলে কোনি বিপদ হয় কি? 

গোফুর। প্রহরীর আমাদিগকে স্নান করিতে দিবে.কি ?. 
হোসেন। নে ভার আমার উপর।  ষেরূপে হয়, আমি তাহার 

বন্দোবস্ত করিনা লইতেছি। কেমন গো প্রহরীসাহ্ব! আপনা- 
দিগের আসামীদ্ঘয় যদি ক্সান করেন, তাহাতে আপনাদিগের, 

বোধ হয়, কোনরূপ আপত্তি নাই। 
প্রহরী। আসামী স্নান করিবে! হা কি কখনও হই 

পারে ? | 

হোঁসেন। ভিলা নি এখানে দির 
দেখিতে পাইবে বা কেই: ব! তাহ! শুনিতে পাইবে ?: ইহার জন্ত 
আপনাদিগের প্রত্যেককে আট আনা এবং স্নানের পরে কিছু 

ছিত্বার নিমিভ, আট আন! করিয়। আমি প্রদান করিতেছি। 

ইহাতে, এখন বোধ হ্য়, রোদ আর কোনরূপ আপি 
হইবে না? . 7.3. ০. 

প্রহরী । কো মান করিবে? ইনার নিকট ইহানিগকে 
লইয়া যাইতে দিব লা; কারণ, কি জানি যদি ইহার! ইদাঁরার 
ভিতর আত্ম-বিসর্জন করে, তাহা হইলে আমাদিগকে কয়েদ 
হইতে হইবে) . 

হোসেন। না, চন বি নানী 
যেস্থানে বলিবেন, সেই স্থানে বসিয়াই উঠহারা সান করিবেন। 

গ্রহরী। জল কোথায় পাইবেন, বা কে আনিয়া! দিবে? 
ছোমেন। আমার সহিত ছুইজন পরিচারক : রহিয়াছে, 

এবং আমি, নিজে আছি। .দ্যাতীত ছুই চারি পরস! দিলেই জল 
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আনিয়া দেওয়ার লোকও পাওয়া! যায়।. এরূপ অবস্থায় যেস্ানে 
বলিবেন, সেই স্থানে জল আনাইয় দিয়া, উহাদিগকে স্নান 

করাইয় দিব। নর এ 

প্রহরী । আঁর আমাদিগকে যাহা দিতে হে তাহা! 

কখন দিবেন ? রি 

তাহা আমি এখনই দিতেছি, হোসেন ররর 
পাইবার, স্নান করিবার এবং কিছু জল খাবার খাইতে পাইবার 
অনুমতির নিমিত্ত প্রহরীর হস্তে দশ টাঁকা প্রদান করিলেন । 
বল! বাছুলা, ইহার পর উক্ত কয়েকটা বিষয়ের নিমিত্ত প্রহরীগণ 
আর কোনরূপ আপত্তি করিল না। ভৃত্যগণ ইদারা হইতে জল 
উঠাইয়া আনিয়া! প্রহরীগণের সম্মুখে তাহাদিগকে শ্রান করাইয়! 
দিল। শ্নীন করিবার পর হোসেন কিছু জল খাবার আনাইলেন ; 
কিন্তু প্রহরীগণ সে জল খারার উহা'দিগকে খাইতে না দিয়। কহিল, 
"ইহার ভিতর আপনারা কোনরূপ বিষ প্রদান করিয়াছেন কি না, 
আমরা তাহা জানি না। সুতরাং আপনাদিগের আনীত জল 

খাবার ইহার্দিগকে কখনই আহার করিতে দিব না। যাহ! 
আঁনিতে হুইবে, তাহা আমাদিগকে বলিয়! দিন এবং তাহার মূল্য 
আমাদিগকে প্রদান করুন। আমরা নিজে তাহা খরিদ করিয় 

আনিয়া, আসামীদয়কে প্রদান করিব।” 
*প্রহরীগণের প্রস্তাবে হোসেন সম্মত হইলেন, এবং জল খাবার 

আনিবার নিমিত্ত, উহাদিগের একজনের হস্তে একটী টাকা প্রদান 
করিলেনন। তাহাতে যে কিছু আহারীয় দ্রব্য আনিয়! আসামীদয়কে 
প্রদান করা হইল; আঁসামীদ্বয় তাহা হইতে অতি অল্পই আহার 
করিলেন। অবশিষ্ট আহারীয় ও পুর্বব-আনীত আহারীয় সমুদায়ই 
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গ্রহরীদিগের হইল। সেই সক্ষল দ্রব্য আহার করিবার সময়, 
বিষের কথা জার প্রহরীদিগের মনে উদ্দিত হইল না। 

আমি পূর্বেই বলিতে ভুলিয়া! গিয়াছি যে, যে পাঁচজন প্রহরী 
আসামীঘ্য়কে লইয়া! যাইতেছিল, তাহারা! সকলেই মুসলমান। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

গ্রহরীগণ যেরূপ ভাবে সেই সরাইতে বিশ্রাম করিতে লাগিল, 

তাহাতে তাহারা যে শীপ্বর সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবে, 
এরূপ অনুমান হইল নাঁ। একী-চালকগণ তাহাদিগের এক্কার 

গার পালা ররর ঘাস-দানার বন্দোবস্ত করিতে 

লাগিল। রঃ 

রই ব্যাপার দেবিয়। হোসেন সেই সর্দার-প্রহ্রীকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, “আজ কি আপনার! এই স্থানে অবস্থান করিবেন ?” 

গ্রহরী। 'ব্বাত্রিযাপন আমরা এই স্থানে করিব না। এই 

স্থান হইতে ছুই ক্রোশ ব্যবধানে একটা খানা আছে, বাত্রিকালে 

সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে হইবে। 

হোঁসেন। একা-চালকগণ যেরূপ ভাবে এক! চালাইয়া আসি- 

তেছে, তাহাতে ছুই ক্রোশ গখ গমন করিতে অতি চযাা 

প্রয়োজন হইবে। 

প্রহরী। এই স্থান হুইতে বাহির রন একঘন্টার মধ্যেই 

আমরা সেই থানায় গিয়া অনায়াসেই উপস্থিত হইতে পারিব। 
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_ হোসেন। পার এই সান হইতে খন রওনা হইত 
চাছেন? . | 

প্রহরী। একটু বিশ্রাম করিবার পরই, চিন 
হইতে প্রস্থান ফরিব। 

পডেজন্িন্ররিক বারন নর 

প্রহরী । থানায় গিয়া উপস্থিত হইবার পর, সেই স্থানেই 
আহারাদি করিব, এক্প বিবেচনা করিতেছি। 

হোসেন। এই স্থানে দেখিতেছি, সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া ফায়। 

এই স্থান হইতে আহারাদি করিয়া, থানায় গমন করিলে হইত 
নাকি? ূ 

প্রহরী তাহা হইলে আমরা কখন থানার গিয়া উপস্থিত 
হইতে পারিব? 

হোসেন। আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া যদি আমরা 
এই স্থান হইতে রওনা হই, তাহা হইলে সন্ধার পুর্ধেই দুই 
ক্রোশ পথ অনায়াসেই অতিক্রম করিতে পারিব। সন্ধার পূর্বেই 
যদি আপনারা আসামীর সহিত থানায় গিয়া উপস্থিত হইতে পারেন, 
তাহা হইলে বোধ হয়, কোনরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভীবন! নাই। 

প্রহরী। ক্ষতি কিছুই নাই; কিন্তু এখানে থাকিয়৷ আমা- 

দিগের লাভ কি? 

*হোসেন। লাভ আর কিছুই নহে, কেবল সময় মত আহার 
করিয়া লইতে পারিবেন। 

প্রহরী। এখানে আহারাদি করিযার কি সুবিধা! হইবে? 

হোসেন। না হইবে কেন? এখানে দেখিতেছি, সমস্ত দ্রব্যই 
পাওয়া যায়। 
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প্রহরী।. এখানে, দি প্রস্তুত গিট গড়া রি 
অন্ুবিধা হইবে। | 

ছোসেন। কিস্সে? : ১ 1. 
প্রহরী । চকরদাস্ঠ পানরিক যি আমরা 

সকলেই এখন পরিশ্রাস্ত হুইয়৷ পড়িয়াছি। ইহার মধ্যে আসামী- 
ঘরকে পাহারাই বা কে দিবে, াহারাদিয আমোজনই বা কে 

করিবে? পু 

হোসেন। আঁপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমরাই 
সমস্ত আয়োজন করিয়৷ দিতে প্রস্তুত আছি। 

প্রহরী । কেরন্ধন করিবে? 

হোসেন। আমি আছি, আমার ছুইজন পরিচাঁরকও রহি- 
য্লছে। অতি পাইলে আহারীয় প্রন্তত করিতে আর কত 

বিলম্ব হইবে? .. 
প্রহরী | তোমাদিগের প্রত্তত করা আহারীয় দ্রব্য আমর! 

কিরূপে আহার করিতে পারি? 

হোসেন। কেন? | 

প্রহরী । আমি শুনিয়াছি, বহদিবস হইল, এইর়প একটা 

ঘটনা ঘটিয়াছিল। একজন কয়েদী-আঁসাঁমীকে লইয়া ছুইজন 

প্রহরী গমন করিতেছিল। যাইতে যাইতে পথে অপর আর 

একজন লোক আতিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হয়। (সেই 
ব্যক্তি সেই আসামীর দলস্থিত একজন) কিন্তু এ পরিচয় সে 
পুর্বে সেই প্রহরীদ্বয়ের নিকট প্রদান: করে নাই। ক্রমে তাহারা 
এইরূপ একটা সরাইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, ,এবং সেই ব্যক্তিই 
সকলের ত্রাহারীয় প্রস্তুত করে। প্রথমে আসামীকে আহায়_ 
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করান হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার কোনরূপ অন্ুখ হয় না। 
পরিশেষে প্রহরীদ্ধয় আহার করিতে বসে, কিন্তু আহার কর! 

শেষ হইতে ন! হইতেই উভয়েই হতজ্ঞান হইয়! পড়ে। পরে 
সরাইয়ের লোকজন ধখন জানিতে পারে যে, ছুইজন প্রহরী অজ্ঞান 
হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তখন তাহারা সেই স্থানে গমন করে; 
কিন্ত সেই কয়েদী-আদামী এবং আহীর-প্রস্ততকারীকে আর 
তাহার! দেখিতে পায় না। এই সংবাদ ক্রমে খানায় গিয়া উপ- 

স্থিত হয়। .প্রহ্রীদিয়কে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। 
থানাদার নিজে আসিয়া! এই ঘটনার সবিশেষ অন্থন্ধান করেন। 
কিন্ত অনুসন্ধানে কোন ফলই পাওয়া যায় না। উভয় ব্যক্তির 
মধ্যে কেহই ধৃত হয় না। অধিকন্তু প্রহ্রীগণ চৈতন্য লাভ 

করিলে জানিতে পারা যাঁয় যে, তাহাদিগের নিকট যে সকল 
টাকা-পয়সা ছিল, তাহার সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। ইহা যখন 
প্রকৃত ঘটনা বলিয়া সকলেই অবগত আছেন, তখন বলুন দেখি, 
আমরা কিরূপে আপনাদিগকে বিশ্বাস করিয়া! আপনাদিগকে রন্ধন 
করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারি ? 

হোসেন। আপনি যাহা! বলিতেছেন, তাহ! প্রককৃত। কিন্ত 

আপনার! আমাকে পুর্ব হইতে জানেন কি না, বলিতে পারি 
না। যদি আমাকে পূর্ব হইতে জানিতেন, তাহা হইলে আপ- 
নার আমাকে বোধ হয়, এতদূর অবিশ্বাস করিতে পারিতেন 

না। সেযাহা হউক, আপনারা যদি আমাকে বিশ্বাস করিতেই 
না পারেন, তাহা হইলে অপর আর কোনরূপ বন্দোবস্ত হইতে 
পারে নাকি? অপর যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে বলেন, আমর! 

সেইক্ধপ করিতেই প্রস্তত আছি। . ৪ 
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প্রহরী। আর কি বন্দোবস্ত 8 
হোসেন। - আঁমর! আর সমস্ত ঠিক করিয়া! দিতেছি, আপনা- 

দিগের এক ব্যক্তি অনায়াসেই পাক করিয়া লইতে পারেন।, 

প্রহরী। আমরা সকলেই অতিশয় ক্লান্ত । স্কৃতরাং আমা- 

দিগের মধ্যে কাহারও দ্বারা সেই..কার্ধ্য সপ হইতে পাবে, 
তাহা আমি বোধ করি না । 

হোসেন। যদি একাধ্য আপনাদিগের দ্বারা ন! হয়, তাহ! 

হইলে আপনাদিগের মধ্যে একজন যদি রন্ধনশালার নিকট উপস্থিত 
থাকিতে পারেন, তাহা হইলে আমার সমভিব্যাহাঁরী একজন লোকের 

দ্বার! আমি কার্ধা করাইয়া লইতে পারি। আপনাদিগের সম্মুখে 
যদি আহারীয় প্রস্তুত হয়, তাহ! হইলে আমরা উহাতে কিরূপে 
বিষ মিশ্রিত করিতে পারিব ? 

প্রহরী। অত গোলযোগে কা নাই। আমর! এককরপ 
জলযোগ করিয়াছি, এখন আর আহার করিবার ইচ্ছা নাই। 
ৃতরাং আহারীয় প্রস্তত করিবার আর প্রয়োজন কি? আপ- 
নারা ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আহারাদি প্রস্তত করিয়া 
অনায়াসেই আহার করিতে পারেন। 

হোসেন। আমি আমাদিগের আহারের নিমিত্ত বলিতেছি 

না। আপনারা যে আঁপামীঘ্বয়ের সহিত আঁসিয়াছেন, তাহাদিগের 
আঁজ কয়েকদিবস হইতে আহার হয় নাই) কোঁন দিন অনাহীরে, 
কোন দিন জলাহারে, দিন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন। 

ইহাদিগের অদৃষ্টে যাহা! আছে, তাহা পরে হইবে) কিন্তু এখন 
আমাদিগের ইচ্ছা, উ"হাদিগরকে কিছু আহার করাই। এই 

নিমিত্ত ংপনাদিগকে এত অন্থরোধ করিতেছি। 



ঘর-পোৌড়া লোক | ৩৫ 

ক্্ী উর চদার ন্রতদূদ 

হোঁসেন।. বাজারের মিষ্ট দ্রব্যাদি ভোজন করিয়া কোন ব্যক্তি 

কয় দিবন জীবনধারণ করিতে পারে? 

প্রহরী । যখন আপনারা আহীরাদি প্রস্তত করিবার নিমিত্ত 

এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন আমার সম্মুখে আপনারা আমা- 
দিগের সকলের আহারীয় প্রস্তুত করুন। আহারীয় প্রস্তত করি- 

বার সময় আমি অনায়াসেই বুঝিতে পাঁরিব যে, ইহাতে আপনা- 
দিগের কোনরূপ ছুরভিসন্ধি আছে কিনা। 

হোসেন। এ উত্তম কথা। 

উভয়ের মধ্যে এইরূপ ক্থীবার্ভা হইবার পর, ছোঁসেন 

নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া সকলের আহারাদির উদ্ভোগ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। . 

বষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 

_ একজন প্রহরীর তত্বাবধানে সময়-মত আহারীয় দ্রব্য সকল 
প্রস্তুত হইল। তখন হোঁসেন কহিলেন, “এখন আহারীয় প্রস্তত 

হ্ইয়ীছে, অনুমতি হইলে সকলেই ভৌজন করিয়া লইতে পারেন ।” 
প্রহরী। সকলের তোঁজন একবারে হইতে পারে না। 

প্রথমে 'তোমরা ভোজন কর, তাহার পর আমরা ভোজন করিব। 
হোঁসেন। আমর! অগ্রে ভোজন করিব কেন ? আঁপনাদিগের 

আহারাদি হইয়! গেলে, তাহার পর আমরা! ভৌজন ক্করিব। 
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প্রহরী। -তাহ! হুইতে পারিবে না। তোমরা! অগ্রে ভোজন 
করিলে, তাহার পর আমরা ভোজন করিব। 

হোসেন। যদি আপনারা নিতান্তই অগ্রে ভোজন না করেন, 

তাহা হইলে সকলেই এক সময় ভোজন করা যাউক। আপনারা 

থাকিতে আমর! কিরূপে অগ্রে খাইতে পারি? | 
প্রহরী । তাহাঁও হইতে পারে না। 
হোসেন। কেন? 

প্রহরী। তোমরা! তোঁজন করিলে, তাহার পর ভোমাদিগের 

কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা অগ্রে দেখিয়া, পরিশেষে আমরা 

ভোজন করিব। 

হোসেন। আপনার এ কথার অর্থ ত আমি কিছুই বুঝিয়া 
উঠিতে পারিলাম না। 

প্রহরী ।, বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, আমি বুঝাইয়! দিতেছি। 
আমাদিগের তত্বাবধানে আপনারা আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত 

করিয়াছেন সত্য; কিন্তু আঁমাদিগের অনক্ষিতে আপনার! 
উহ্থার সহিত অনায়াসেই বিষ মিশ্রিত করিয়া! দিতে পারেন। 
প্রথমে আপনারা আহার কৃরিলেই, আমর! জানিতে পারিব যে, 
সেই সকল আইহারীয় দ্রব্যের সহিত কোনরূপ বিষাক্ত দ্রব্য 
মিশিত আছে কি না। আহারাস্তে ধদি আপনাদিগের কোনয্নপ 
বৈলক্ষণ্য না ঘটে, তাঁহ! হইলে আমরা! সহজেই অনুমান করিতে 
পারিব যে, উহার সহিত কোনরূপ বিষাক্ত ব্য মিশ্রিত নাই। 
ইহার পর আর আঁপনাদিগকে আহারীয় ভ্রব্যের নিকট গমন 
করিতে দিব না। রা টা ররর 
করিয়া আহীর করিব। 



ঘর-পোড়া লোক। ৩৭ 

হৌসেন। আপনীর এ কথাম্ম আমাদিগের কোন উত্তর 
নাই। আমরা আহারীয় দ্রব্যের নিকট আঁর গমনই করিব না। 

আপনারা উহা! হইতে কিছু কিছু আমাদিগকে প্রদান করুন; 
আমরা দূরে বসিক্। আহার করি। আমরা আপনাদিগের আদেশ 
প্রতিপালন করিব মাত্র; কিন্তু আঁপনাঁদিগকে এবং মনিবদ্ধয়কে 

পরিত্যাগ করিয়া, পরিতুষ্টির সহিত কখনই আহার করিয়! 

উঠিতে পারিব না। 

ইহার পর হোসেনের প্রস্তাব-মতই কাঁধ্য হইল। হোসেন 
ও তাহার পরিচারকয় দুরে আহার করিতে বসিলেন;) একজন 

প্রহরী তাহাদিগকে পরিবেশন করিলেন। প্রহরীগণ যখন দেখিল, 

হোসেন বা তাহার পরিচারকদবয় সেই সকল দ্রব্য আহার করিয়া 

সুস্থ শরীরে রহিলেন, তখন তাহার! তাহাদিগের নিজের আহারের 

উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু আসামীছয় আহার করিবে 

কি না, সে সম্বন্ধে কোন কথাই কহিল না। তখন হোসেন 

কহিলেন, “আপনাদিগের আহারের উদ্ভোগ হইতেছে; কিন্তু 

আসামীদ্বয় কখন আহার করিবেন ?” 

প্রহরী। আঁসামীদ্বয়েরও কি আহারীস় প্রস্তত করিয়াছেন? 

হোঁসেন। উ“হারাই আহার করিবেন বলিয়া, সকলের নিমিত্ত 
আহারীয় আমরা প্রস্তুত করিয়াছি । নতুবা আমাদিগের আহারীয় 
প্রস্তুত করিবার কোনরূপ প্রয়োজনই ছিল না। 

প্রহরী! উহার! ফীঁসি যাইবার আসামী । উহাদিগকে আমরা 
কিরূপে আহার করিতে অন্থমতি দিতে পারি ? 

হোঁসেন। যাঁহাদিগকে ফাঁসি দিবার হুকুম হয়, ফাঁসির পুর্বে 

যে কয় দিবস তাহারা! বাঁচিয়া থাকে, দে কয় দিবস কি তাহা- 
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দিগকে আহার করিতে দেওয়া হয় না। 'ঘদি সরকারের এবপ 
কোন নিয়ম থাকে, তাহা! আমি অবগত নহি। বরং লোক-পরম্পরায় 
শুনিতে পাওয়া যায়, ফাঁসি যাইবার পূর্বে ফাঁসির আসামী যাহা 
থাইতে চাহে, সরকার হুইতে ভাহাই তাহাকে খাইতে দেওয়া 
হয়। সেযাঁহ। হউক, এত পরিশ্রম করিয়া খন আমরা আহারীয় 
প্রস্তুত করিয়াছি, তখন উ“হাদিগকে কিছু আহাঁর করিতে দিয়া 
আঘাঁকে সবিশেষরূপ অন্কুগৃহীত করুন। 

প্রহরী । উী'হারা আহার করুন, বা না করুন, তাহাতে 

আপনার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? 

হোসেন। ক্ষতি নাই? খুব কন্তি আছে। যিনি আমার 

অন্নদাতা, তিনি আহার করিতে পাইবেন না, আর আমরা আহার 
করিষ্া বসিয়া আছি! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি 
হইতে পারে? আমি আঁপনাদিগকে সবিশেষরূপ অন্থুরোধ করি- 

তেছি, উহাঁদিগের আহার করিতে দিবার পক্ষে কোনরূপ প্রতি" 
বন্ধক হইবেন না। উ*হারা যেন্ধপ মনঃকষ্টে আছেন, তাহাতে যে 
আহার করিতে পারিবেন, সে ভরসা আমার নাই; তবে আহার 
করিতে বসিয়াঁছেন, ইহ! দেখিলেই আমার মনটা একটু সন্ত 
হইবে, এই মাত্র। এই অন্গ্রহের নিমিত্ত যদি আপনাদিগের 

আরও কিছু লইবার প্রত্যাশা থাকে, হি আমাকে পাট 
করিয়। বলিতে পারেন। 

প্রহরী। যখন আপনি এরূপ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন, 

ডন আপনার অন্থরোধই বা! রক্ষা না করি কি প্রকারে? 
তবে জানেন কি, আমরা পেটের দায়ে চারুরী করিতে আসি- 

সম্বাছি,' তাই আপনাকে বলিতেছি। 
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হোদেন। ইহার জন্ত এত গোলযোগ করিবার প্রয়োজন কি? 
আপনারা যখন যাহা চাঁহিতেছেন, আমি তখনই তাহা আপনা- 
দিগকে প্রদান করিতেছি। প্রথমেই এ কখা আমাকে বলিতে 
পারিতেন ! আঁপনাদিগের প্রস্তাবে যদি আমি সম্মত হইতে পাবি- 
তাম, তাহা হইলে উছাদিগের নিমিত্ত আহারীয় প্রস্তুত করিতাম, 

আর যদি সেই প্রস্তাব আমার সাধ্যাতীত হইত, তাহা হইলে 

আপনাদিগকে সেলাম করিয়া আঁমি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতাম। 

আচ্ছা, এখন বলুন দেখি, উ*হাদিগকে আহার করিবার অনুমতি 
দিবার নিমিত্ত আপনার! কি প্রার্থনা করেন? 

প্রহরী । পঁচিশ টাকা । 

হোদেন। আপনারা পাঁচজন আছেন, আপনাঁদিগের প্রত্যেক" 

কেই পঁচিশ টাকা করিয়া আমাকে প্রদান করিতে হইবে? 
প্রহরী । না, সোট পচিশ টাক! প্রদান করিলেই হইবে । 
হোপেন। পঁচিশ টাকা আমি প্রদান করিতে পারিব না। 

আপনার! পাঁচজন আছেন, প্রত্যেককে ছুই টাকা! হিসাবে মোট 
আপনাদিগকে আমি দশ টাক! প্রদান করিতেছি । ইহাতে আপ- 
নার! সম্মত হুইয়! আসামীদ্য়কে আহার করিবার নিমিত্ত অন্গমতি 

প্রদান করেন ভালই, নতুবা আমি এস্থান হইতে প্রস্থান করি- . 
তেছি, আপনাদিগের মনে যাহা উদয় হয়, তাহা করিবেন। 

প্রহরী। আপনাকে আর প্রস্থান করিতে হইবে না। দশ 
টাকা নিতান্ত অর্ন হইতেছে, আর পাঁচটী টাকা বাঁড়াইয়া দিন । 

হৌদেন। পাঁচ টাক! ত দুরের কথা, দশ টাকার উপর আমি 
আর পাঁচটা পয়দাও, বাড়াইয়া দিতে পাঁরিব না। ইহাতে আপনাঁ- 
দিগের যাহা অভিরুচি হয়, তাহা! করিতে গাঁরেন। 
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প্রহরী। যে কার্যে আপনার! অনন্ত হুন, সে কার্য আমা- 

দিগের কোনরূপেই কর্তব্য নহে। আচ্ছা, আপনার প্রস্তাবেই 

আমরা সন্ত হইলাম। টাঁক! ঘশটা কখন প্রদান করিবেন? 
হোসেন। যখন আপনাদিগের আবশ্তক হুইবে, তখনই 

আপনারা লইতে পারেন। এখনই চাহেন, তাহাও আমাকে 
বলুন, এখনই আমি উহা! আপনাদিগের হস্তে প্রদান করিতেছি । 

প্রহরী। সেই ভাল। আমি একাকী নহি, পাঁচজনের কার্য, 
অগ্রে দেওয়াই ভাল। 

প্রহরীর কথা শুনিয়া হোসেন আর কোঁন কথা কহিলেন 

না, দশটা টাকা বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই প্রহরীর হস্তে 
প্রদান করিলেন। 

হোসেন টাকা! প্রদান করিলেন সত্য ; কিস্তু মনে মনে বড়ই 
অস্তষ্ট হইলেন মনে করিলেন, এক্ধপ অত্যাচার করিষ়। টাকা 
লওয়। নিতান্ত অন্যায় । আসামীর সহিত কথা কহিবার প্রয়োজন 

হইলে টাঁকা ভিন্ন হইতে পারিবে না! স্গানের নিমিত্ত টাকা, 
জলপাঁনের নিমিত্ত টাকা, আহাবের নিমিত্ত টাকা, এবং বিশ্রাম 

করিবার নিমিভ একখানি চারিপায়। প্রদান. করিতে হইলেও 

টাকা! কি ভয়ানক অত্যাচার! এই সকল অত্যাচারের নিমিত্তই 
পুলিসের এত দুর্নাম । ৃ 

হোসেন মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন সত্য ১ “কিন্ত 
প্রকাশ্তে কোন কথা কহিতে পারিলেন না । | 

গৌঁফুর খী ও ওস্মান, প্রথমতঃ কিছুতেই আহার করিতে 
সম্মত হইলেন না। কিন্তু কোন প্রকারেই হোঁসেনের অনুরোধ 
লজ্বন কৃরিতে না পারিস, আহার করিবার নিমিত্ত একবার বসি- 
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লেন মাত্র; ফলতঃ আহার করিতে পাঁরিলেন না, চক্ষু-জলে 
আহারীয় ভাসিয়। যাইতে লাগিল। 

আহারাস্তে প্রহরীগণ আপনাপন চাঁরিপায়ার উপর শয়ন 
করিয়া বিশ্রীম করিতে লাগিল। কেবল একজন মাত্র প্রহরী 

আসামীঘয়কে পাহার। দিতে লাগিল । আপসামীদ্বয় সেই গৃহের 
ভিতর কয়েদী অবস্থায় বিষঞ্ন মনে বসিয়া রহিলেন। 

এইরপে প্রায় সমস্ত দিবস সেই স্থানে অতিবাহিত হইয়া গেল। 

সন্ধ্যা হইতে অতি অন্পমাত্র বাকী আছে, সেই সময় একজন প্রহরী 
এক্কা-চাঁলকগণকে ডাঁকিল ও কহিল, "বেলা প্রায় অবসন্ন হইয়। 

আসিয়াছে। এখনও অনেকদূর আমাদিগকে গমন ধরিতে হইবে, 
আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। এন্কা সকল শীঘব প্রস্তুত 
করিয়া আন, আমরা এখনই এই স্থান হইতৈ প্রস্থান করিব ।” 

প্রহরীর কথ৷ শুনিয়া একী-চালকগণ তখনই*স্একা গ্রস্ত 
করিয়৷ আনিল। প্রহ্রীগণ আসামীহ্বয়ের সহিত উহাতে আরোহণ 
করিল, হোসেনও আপনার ছুইজন পরিচারকের সহিত আপন 

এক্কায় আরোহণ করিয়! তাহাঁদিগের একার পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ গমন 

করিতে লাগিলেন। একা-চালকগণ অশ্থে কযাঁধাত করিতে 

করিতে বেগে একা চালাইতে আরম্ভ করিল। 

সন্ধ্যার অল্প পরেই কলে একটা থানায় গিয়া উপস্থিত হইল। 
সেইখানে সকলে একা হইতে অবতরণ করিয়া থানার ভিতর 
প্রবেশ করিলেন। থানায় সেই সময় দারোগ! উপস্থিত ছিলেন না, 
কোন কার্য উপবৃক্ষে তিনি স্থানাস্তরে গমন করিয়াছিলেন। 
অন্সন্ধানে হোসেন জানিতে পারিলেন যে, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত 

কর্মচারী অর্থাৎ দারোগাও একজন মুসলমান বংশ-সন্তুত। 
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যে সকল একায় আরোহণ করিয়া আসামীঘয়, প্রহয়ীগণ ও 
হোসেন প্রভৃতি গমন করিয্নাছিলেন, এখন সেই সকল একা বিদায় 
করিয়া দিবার প্রয়োজন হইল । কারণ, তাহারা অনেকদূর আগমন 
করায়, তাহাদিগের অশ্বগথ.সবিশেষনপ ক্লাস্ত হুইয়। পড়িয়াছে। 
তদ্যতীত সেই স্থান হইতে প্রস্থানি করিবার সময় সেই স্থানে 

যতগুলি একার প্রয়োজন হইবে, ধিাসিই অনায়াসে পাওয়া 

যাইবে। | 
এইরূপ বন্দোবস্ত দেখিয়া, নি হোঁসেন তাহার তৃত্য- 

দ্বয়ের সহিত আগমন করিয়াছিলেন, তাহাকে ভাড়া! দিয়! বিদায় 

করিয়া দিলেন। সেই এক্কা-চালককে য়ে পরিমিত ভাড়া! দিবার 

নিমিত্ত প্রহরীগণ, বলিয়া দিল, হোঁসেন তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া 

বিকিয়ে । খঙ্কা-চালক আপনার ভাড়া পাইয়! থানার 

দিরকধানি এরস্কার তাড়। দিতে দেখিয়া একজন প্রহরী 

কহিল, “আপনি কেবলমাত্র একখানি একার ভাড়। দিয় বিদায় 

করিয়া! দিলেন দেখিতেছি। আর অপর একা 'তিনখাঁনি, যাহাতে 

আপনার মনিবদ্ধয় এবং আমরা আসিয়াছি, তাহার তাড়াও ই 
সঙ্গে দিলেন না কেন?” 

হৌসেন। আঁপনাদিগের এক্কা-ভাড়া প্রতৃতি যাহ কিছু ব্য 

হইবে, তাহার নিমিভ্ভ আমি. এককালীন - আপনাদিগকে পঞ্চাশ 
টাকা প্রদান করিয়াছি । তাহা হইতে. একা-তাড়া রান করিতে 

আপনাদিগের কৌনন্ূপ আপত্তি আছেকি? 
প্রহরী আপত্তি আর কিছুই নাই, তবে এখন র আপনি - 
দে দিগেও কোন ক্ষতি নাই।.. 
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হোসেস। আমি শএ্রকবার, পরান: 'করিয়াছি। বলেন না হয়, 

আর একবার প্রদান করি । যখন আমরা সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের 

হাতে পড়িয়াছি, ' তখন যাহ! বলিবেন, তাহাই করিতে হুইব। 
প্রহরী । : আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। একী-ভাড়া এখন 

আপনি প্রদান করুন, বা আমরা প্রদান করি, তাহাতে কোনরূপ 
ক্ষতি নাই। কারণ, আমাঁদিগের নিকট আপনার যে পঞ্চাশ টাকা 

আছে, খরচ-পত্র বাদে তাহা হইতে যাহা! অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা 

আপনারই । আর যদি উহ্থাতে সমস্ত খরচের সঙ্কুলান না হয়, 

তাহা হইলে আর যাহা! লাগিবে, তাহ! আপনাকে দিতে হইবে । 

এ্রর্ূপ অবস্থায় সামান্ত এক্কা-ভাড়ার টি এত গোলযোগ 

করিতেছেন কেন? 

হোঁসেন। আমি কোনরূপ চিরিদি। এ 

টাকা আপনাদিগের নিকট আছে, তাহা হইতে এন -ভা়া প্রদান 

করিতে যদি আঁপনাদিগের কোনরূপ অস্গৃবিধা হয়, তাহা হইলে 

এখনই আমি উহা প্রদান করিতেছি । 

প্রহরী । অস্থবিধা আর কিছুই নয়। তবে টাঁকাগুলি যেরূপ 

ভাবে বাঁধিয়া রাখা আছে, তাহা হইতে কিছু টাক! বাহির করিয়া 

লইতে হইলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাই যাহাতে এক্কা- 

ওয়ালাগণের আর বিলম্ব না! হয়, সেই নিমিত্ত ভাড়াটা এখন আঁপ- 
নাকে দিতে বলিয়াছিলাম। ইহাতে আমাদিগের কোনরূপ 
ছুরভিসন্ধি নাই। | | 

রি “ হোসেন। সামান্ত টাকার নিমিত্ত আর অধিক কথার প্রয়ো- 
নি নাই।  আম্বি এখন উহা! প্রদান করিতেছি, যেরূপ ভাল 

বিবেচনা হয়, পরিশেষে আপনারা তাহা করিবেন। - 
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এই বলিয়া হোসেন আর ভিনখানি একার ভাঁড়াও আপনার 
নিকট হইতে উহাদিগকে দিয় দিলেন। 

আপনাপন ্তাধ্য মঞ্জুরি বুবিয়! লইয়া একাওয়ালাগণ সেই 
স্থান হইতে তখনই প্রস্থান করিল 

প্রহরীগণের ব্যবহার দেখিয়া হোসেন মনে শর্নে চি 

উছাদিগের খরচের নিমিত্ত যে পঞ্চাশ টাকা দেওয়! হইয়াছে, 
তাঁহা পাইবার আর কৌঁনকপ উপায় নাই। অথচ আরও যাহা 
কিছু খয়চ হইবে, তাহার সমন্তই তাহাকে বহন করিতে হুইবে। 

এই সময় গোফুর খা হোসেনকে তাঁহার নিকট ভাকিলেন। 

হোঁসেন ত্বাহার নিকট গমন করিলে তিনি কহিলেন, “হোসেন! 
আমি দেখিতেছি, তুমি নিরর্থক অনেক অর্থ নষ্ট করিতেছ ।” 
 হোসেন। আপনাদিগের জীবন অপেক্ষা কি অর্থের মূল্য 

অধিক? যে আপনাদিগের নিমিত্ত আমি সেই অর্থ ব্যয় করিব না? 
গোঁফুর। আমাদিগের জীবন রক্ষার নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিতে 

আমাদিগের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু এইরূপ নিরর্থক অর্থ 
ব্যয় করিয়া কি আমাদিগের জীবন রক্ষা করিতে পারিবে? 

হোসেন। এরব্প ভীবে অর্থ বায় করিয়া, আপনাদিগের জীবন 

রক্ষা! করিতে পাঁরিব না সত্য; কিন্তু আপাততঃ আপনাদিগের 

কষ্টের অনেক লাঘব করিতে সমর্থ হইব |. .'. 

গৌফুর। যাহাদিগের জীবনের আর কিছুমাত্র আশ! | খাই 

ছই চারিদিবসের নিমিত্ত তাহাদিগের শারীরিক কষ্ট নিবারণ করিয়া 
ফল কি? মানসিক কণ্ঠের নিকট শারীরিক কষ্ট কিছুই নহে। 
(যে ব্যক্তি সর্বদা, মানসিক কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহার যতই ফেন 

শারীরিক কষ্ট হউক না, তাহার দিকে তাহার লক্ষ্যই হয় না। 
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হোমেন। আঁপনি যাহ! বলিতেছেন, তাহা! প্রক্কত। কিন্ত 

আমাদিগের সন্ধে আপনি শারীরিক কষ্ট ভোগ করিবেন, অর্থ 
থাকিতে আমরা! কিরূপে উহা! দেখিতে সমর্থ হইব? আর 
আপনাদিগের জীবনের আশা নাই, এ কথাই বা আপনার! 
কিরূপে অন্থ্মান করিলেন ? 

গোফুর। যাহার ফাঁদির হুকুম হইয়াছে, তাহার আর জীবনের 

আশা কি? | 
হোসেন। এখনও অনেক আঁশ! আঁছে। যে বিচারালয় হইতে 

আপনাদিগের ফাঁসির হুকুম হুইয়াছে, তাহার উপর বিচারালয় 

আছে। সেখানে আপীল করিব, যেরূপ ভাবে ও যত অর্থ ব্যয় 

করিয়! চেষ্ঠা করিতে হয়, তাহা! করিব । ইহাতে কি কোনরূপ ফল 

প্রাপ্ত হইব না? ঈশ্বর না করুন, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে 

ছোট লাটকে ধরিব; আবশ্তক হইলে বড় লাটের নিকট পর্যযস্ট 

গমন করিব। পরিশেষে বিলাত পর্য্যন্ত চেষ্টা করিব। ইহাতেও কি 

সুবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই? যদি ইহাতেও না পারি, তাহা 

হইলে অর্থ ব্যয় করিয়া, আপনাদিগের জীবনের নিমিত্ত অসৎ 

উপায় অবলম্বন করিতে ক্রটি করিব না। আঁপনি আপনার মনকে 

স্ির করিয়! রাখুন। দেখিবেন, যেরূপ উপায়েই হউক, কখনই 

আপনাদিগকে ফাঁসি কা্ঠে ঝুলিতে দিব না। 

*গোৌঁফুর | তুমি যাহা মনে করিতেছ, তাহা মম্পূর্ণরূপ অনস্তব। 

ইহা কখনই হুইতে পারে না। ূ 

_ হোঁসেন। জগতে অসম্ভব কিছুই নাই) অর্থে না হইতে পারে, 
এরূপ কোন কার্য্ই নাই। দেখিবেন, যাহা মুখে বলিতেছি, 
কার্যে তাহা, পরিণত করিতে পারি কিনা! * ' ; 
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গোফুর। . আঁমার বিবেচনায় তুমি আর মিরর্৫থক অর্থ বায় 

করিও না। আমাদিগের নিমিত্ত এইকপ ভাবে যে অর্থ বায় করিবে, 

তাহা আধাদিগের নামে দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করিও । তাহা হইলে 
আমাদিগের পরকালের অনেক উপকার কর! হইবে। ইহকাঁলে 
যাঁহা হইবার, তাহা হইল। 

হোসেন। গরিব-ছুঃখীকে আপনারা যেরূপ ভাবে অর্থ দান 

করিতে কহিবেন, তাহা আমরা করিব। তথ্যতীত আপনাদিগের 
জীবন-রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ত্রেটি করিব 
না। বিশেষ-- 

গোফুর। বিশেষ কি? 
হোসেন। এরূপ ভাবে অর্থ আঁমি যে নিজের ইচ্ছামত বায় 

করিতেছি, তাহা নহে। আপনার বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ সকলেই 
আপনাদিগের জীবনের নিমিত্ত তাহাদিগের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ও 

তাহাদিগের সমস্ত অলঙ্কার-পত্র পধ্যস্ত আমার হস্তে প্রদান করিতে 

উদ্ভত হইয়াছেন, এবং বলিতেছেন, যদি কোনরূপে আমি আপনা- 
দিগের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ না হই, তাহ! হইলে তাহারা 

সকলেই বিষপান করিয়া আপনাঁপন জীবন ন্ট করিবেন। আমি 

যদিচ এখন তীহাদিগের নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করি নাই, 
তথাপি যদি আমি এইরূপ র্যয় করিয়া! আপনাদিগের জীবন রক্ষার 

কোনরূপ উপায় না করি, তাহা হইলে কি সর্বনাশ ঘটিবৈ, 

একবার মনে করিয়া দেখুন দেখি? 

. গৌোফুর। বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ যখন আমাদিগের চক 

নি এত উৎসুক, তীঁহাদিগের নিমিত্ত রা বন্দোবস্ত করিতে 
ইচ্ছা করিম্বাছেন? 
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হোসেন। টারনানবাতারবৃসযনরনেক্র 
কারণ, আমার বিশ্বাস, এ সম্বন্ধে আমার কোন বন্দোবস্ত 

করিবার প্রয়োজন হুইবে মা! 
গোঁফুর। কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন হইবে না 

কেন? 
হোসেন। যখন আমার বিশ্বাস যে, ধেরূপে পারি, আপনা- 

দিগের জীবন রক্ষা করিব, তখন আমার সেই সকল দিকে এখন 
দৃষ্টি করিবার কোনরূপ প্রয়োজন নাই। যেরূপ ভাবে এ পর্যন্ত 
চলিয়৷ আমিতেছে, এখন নেইরূপ ভাবেই চলুক। পরিশেষে 
আপনারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়া যখন বাঁড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন, 

সেই সময় আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, সেইরূপ করিবেন। 
গোফুর। সে বহুদুরের কথা। 

হোসেন। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাঁইতেছি, উহা দুরের 
কথ! নহে। * 

গোফুর। সেপরের কথা । আমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে, 
এরুপ লুব্ধ আশ্বাসের উপর একবারে নির্ভর করিয়! থাকিও না। 

আমাদিগকে . খালাদ করিবার যতদূর চেষ্টা করিতে হয়, কর; 

অথচ অপরাপর বন্দোবস্তের দিকেও সবিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিও। 

কাঁরণ, যদি আমাঁদিগের জীবন রক্ষাই ন! হয়, তাহা হইলে আমি 
বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে আমার ইচ্ছামত বিষয়-আদির বন্দোবস্ত 
করার আবঠক। জমিদারী সম্বৰে কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে 

ইচ্ছা করিতেছ? 
হোলেন। এখনও কোনরূপ বন্দৌবন্ত করিবার চেষ্তা করি 

নাই। যেরূপ আদেশ করিবেন, সেইরূপ ভাবেই বন্দোবস্ত করিব। 
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গোফুর। মোকদমার খরচের নিমিত্ত যে টাকা সংগ্রহ করিয়া 
আনিয়াছ, সেই টাকার নিমিত্ত অধিদারীর কোন অংশ নঃ 

করিতে হইয়াছে কি? 
হোসেন। টাঁকার নিমিত্ত জমিদারীর কোনি অংশ আমি নষ্ট 

করি নাই, বা উহা বন্ধক দিতেও হয় নাই। সরকারী তহবিলের 
যে যে স্থানে যে যে টাঁকা মজুত ছিল, তাহাই সংগ্রহ করিয়া! 
আনিয়াছি মাত্র । যদি কিছু দেনা হইয়াও থাকে, তাহা! হইলে 
তাহার নিমিত্ত বিষয়-আদি কিছুই বন্ধক দিতে হইবে না। 

সমস্ত জমিদারী এ পর্য্স্ত যেরূপ ভাবে ছিল, এখনও সেইরূপ 
ভাবেই আছে। 

হোঁসেন ও গৌফুর খাঁর সহিত এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, 
এমন সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া আপামীদ্বয়কে হাজতের ভিতর 
বৃদ্ধ করিয়া দিল। স্থতরাঁং উভয়ের কথাবার্তা সেই সময়ের 

নিমিত্ত শেষ হইয়৷ গেল। আঁসামীদয় সবিশেষ দুঃখিত অন্তঃকরণে 
হাজতের ভিতর প্রবেশ করিলেন। * 

সম্পূর্ণ 
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€ শেষ অংশ ) ূ 

(জর্থাৎ পুলিষের অসৎ বুদ্ধির চরম দৃষ্টান্ত!) 
: আ। 



05য৪০যাঘছ সি০াছও 01০, 16. দারোগার দপ্তর ৭ম সংখ্যা 

যর-পোড়া লোক। 
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্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 

২:৪৮/2০০ 

দিকৃদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও 

সাধারণ পাঠাগার হইতে 

স্ীবাণীনাথ নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত । 
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7. (শেষ অংশ) 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

আসামীঘয় থানায় উপস্থিত হইলে পর, সেই সময় থানায় 
গে কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তিনি আসামীঘ্বয়কে হাজত" 

গৃছে বন্ধ করিয়া বাখিলেন। 

থানায় হাঁজত-গৃহ কিরূপ, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন 

কি? থানার ভিতর থানার কর্মচারীগণ থে স্থানে বসিয়া 

সর্বদা কাষ-কর্্ম বা লেখা-পড়। করিয়া থাকেন, তাহার দুই 

পার্থ বা তাহার দন্নিকটে ছোট ছোট ছুইটা গৃহ প্রায়ই 

দেখিতে পাওয়া যায়) উহ্াই থানার হাজত-গৃহ। উহার 
একটা পুরুষ-কয়েদী এবং অপরটা স্ত্রী-কয়েদীর নিমিত্ত গ্রারই 

ব্যবহৃত হুইয়! থাকে। সেই সকল গৃহে কেবল একটামাত্র 

দূরজ! ভিন্ন অপর জানালা দরজা প্রায়ই থাকে না। চোর 

বলুধ, 'মাতাল বলুন, হত্যাকারী বলুন, বা যে কোন অপরাধের 
আগামী বলুন, সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে যাহার! ধৃত হইয়া 
থানায় 'আইসে, তাহাদ্দিগের সকলকেই একত্র নেই গৃহের 

ভিতর থাকিতে হয়। বিছানার নিমিত্ত উহার মধ্যে একখানি 
কম্বল থাকে মাত্র। ্ ্ 



৪ ঘারোগার ঘণ্তর, ৭৬ম সংখ্যা। 

গোফুর খা ও ওস্মান সেইরূপ একটী হাজত-গৃহ্ের তিতর 

আবদ্ধ হইলেন। সেই সময় হোসেন তাহাদিগের দহিত 

কথাবার্তা কহিবার ইচ্ছা, প্রকাশ করিলে, তাহার সমভিব্যাহারী 
সেই প্রহরী কহিল, “ষে পধ্য্ত আসামী থানার ভিতর থাকিবে, 

সেই পর্য্যন্ত আদামী সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমাদিগের 
ক্ষমতার অভীত। এখন যদি আপনি আনামীদ্বয়কে কিছু 
বলিতে চাহেন, বাঁ উ“হার! আপনাকে কিছু বলিতে চাহেন, 

তাহা হইলে এখন এই থানায় ষে কর্শচারী উপস্থিত আছেন, 
তাহার আদেশ লইকার প্রয়োজন । কারণ, ষে পর্য্যস্ত আসামী. 
স্বর থানার ভিতর থাকিবেন, সেই পর্য্যস্ত সেই আদামীঘয়ের 

সহিত আমাদিগের কোনরূপ সংত্রক নাই। এখন সেই 
আসামীদয় দন্বন্ধে যাহা কিছু জবাবদিহি, তাহা এই থানার 

উপস্থিত কর্মচারীকে করিভে হইবে ।” 
প্রহরীর নিকট হইতে এই কথা শুনিয়া হোসেন ভাবি- 

লেন, এ বড় মন্দ কথা নহে। জআসামীদ্বয়ের সহিত কথা 

কহিবার নিমিত্ত আমি একবার উহাদিগকে অর্থ প্রদান 
করিয়াছি; কিন্ত এখন দেখিতেছি, জামি সেই অর্থ বৃথা! 

নষ্ট করিয়াছি । ইছাদিগের সহিত ষদি আবার কথা কহিবার 

ইচ্ছা প্রকাশ করি, তাহা! হইলে এই থানায় এখন যে 
কর্মচারী. উপস্কিত আছেন, তিনি যে আবার কন্ত অর্থ 

প্রার্থনা করিবেন, তাহাই বাঁ এখন কে ৰলিতে পারে? 
এরূপ ভাবে নিরর্থক কতবার অর্থ নষ্ট কর যাইতে পারে ? 

ইহাদ্বিগের সহিত এখন আর কোন কথাই কছিব ন1। 
* ল্য প্রাঁতঃকালে প্রহ্রীগণ যখন উ*ছাদিগকে থান হইতে 
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বাহির করিয়া লইয়া ধাইবে, সেই সময় স্থযোগমত পথের 
মধ্যে উ'ছাদিগের সহিত কথ! কহিলেই হুইতে পারিবে। 

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া হোসেন আপনার ভূত্যদ্য়ের 
নহিত দেই থানার ভিতর এক স্থানে শয়ন করিলেন। 

সেই সময় থানায় যে কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, "তাহার 

হাতের কাধ্য সম্পন্ন করিয়া, একবার তিনি তাহার আফিস 

হইতে বাহির হইয়া আনামীদ্বয়কে দেখিবার নিমিত্ত দেই 
হাজত-গৃহের নিকট গমন করিলেন । সেই হাজত-গৃহের চাবি 

যে প্রহরীর নিকট ছিল, কন্ধ্রচারীর আদেশমত নে সেই 

হাজত-গৃহ খুলিয়া দিল। কর্মচারী হাজত-গৃহের ভিতর প্রবেশ 
করিলেন। আসামীঘ্ধয়ের একটু শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে যে, 

সেই দিবস সেই হাজত-গুছের ভিতর সেই ছুইটী আসামী 
ভিন্ন আর কোন আসামী ছিল না। 

কর্মচারী হাজত-গৃহ্থের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন, "তোমার নাম কি?” 

গোফুর। আমার নাম গোফুর খাঁ। 

কর্মচারী। তোমার কত দিবসের নিমিত্ত কারাদণ্ডের 

হুকুম হইয়াছে? 
গোঁফুর । আমার কারাদণ্ডের আদেশ হয় নাই, জীবন- 

দখডের আদেশ হইয়াছে। | 
কন্দুচারী। (ওস্মানের প্রতি) আর তোমার ? 
ওম্মান। আমারও তাহাই। রর 
কর্মচারী। €তামরা কি করিয়াছিলে, হত্যা করিয়াছিলে 

কি? 
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ওস্মান। হত্যা ন! করিলে আর আমাদের রা 

আদেশ হইবে কেন? 

কর্মচারী । তোমাদিগকে এই স্থানে স্থারিধাগন করিতে 
হইবে। ওই কম্বল লইয়া তোমর1 অনায়াসে তাহার উপর 

শয়ন করিতে পার। 

এই বলিয়া কর্মচারী সেই হাঁজত-গুহ হইতে বাহির 
হইলেন। প্রহরী সেই গৃহ পুনরাক্প তালাবদ্ধ করিয়া দিল। 

বাহিরে আগিয়াই কর্মচারী দেখিতে পাইলেন, একটু 
দুরে তিনজন লোক শয়ন করিয়া আছে। উহাঁদিগকে 
দেখিয়া তিনি তাহাদিগের নিকট গমন করিলেন ও কহিলেন, 

“তোমরা কে এখানে শয়ন করিয়া আছ ?” 

হোসেন । আমরা । 

কন্ধচারী। আমরা কে? 

হোসেন। আমি ও আমার ছুইজন পরিচারক । 

কর্মচারী । তুমি কে? 
হোসেন । আমার নাম হোসেন । 

কর্খচারী। তোমরা কোথায় থাক? 

ছোগেন। আমাদিগের বাসস্থান এখানে নহে । 

কর্মচারী । কে তোমর। এখানে কি নিমিত্ত আলিয়াছ ? 

হোসেন। আমর! ওই আসামীদিগের সহিত আসিয়াছি। 

কর্মচারী । কোন্ আসামী ? 
হোদেন। ষাহার। হাঁজতে আছেন । 

কর্মচারী। তাই বলনা কেন, তোমরা প্রহরী) সেই 
আ্বাদামীর্বয়কে এখানে আনিয়াছ। 
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হোসেন। না মহাশয়! আমরা প্রহরী নহি। প্রহরীগণ 

আসামীদ্বরকে লইয়া আসিয়াছে, আমরা তাহাদ্দিগের সঙ্গে 
আসিয়াছি মাগ্র। 

কর্মচারী । তোমাঁদ্রিগের সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন ? 

হোসেন। বঙ্গে আপিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই 
আসিয়াছি। উ'হারাঁ আমাদিগের মনিব । 

কর্মচারী । কি! আসামীঘ্য় তোমাদিগের মনিব? 

হোসেন। হা মহাশয় 

কর্মচারী । তোমার মনিবদ্ধয় চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, 
এরূপ অবস্থায় তাহাঁদিগের সহিত তোমাদিগকে একত্র গমন 

করিতে কে আদেশ প্রদান করিয়াছে? কাহার হুকুমে তোমর! 
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আদিতেছ ? 

হোদেন। কোর্ট-ইন্স্পেক্টার সাহেবের আদেশমত আমরা 
ইহাঁদ্িগের সছিত গমন করিতেছি। 

কর্মচারী । কোর্ট-ইন্ম্পেক্টার সাহেব আঁসামীদ্ধয়ের মমভি- 
ব্যাহারে ভোমাদিগকে গমন করিতে যে আদেশ করিয়াছেন, 

তাহা আপামীদ্বয়ের সমভিব্যাহারী প্রহরীগণ অবগত আছে কি? 

হোঁসেন। তাহার! অবগত আছে। তদ্বযতীত উহার্দিগকে 
লইয় যাইবার নিমিত্ত যে কোন অর্থের প্রয়োজন হইতেছে, 
তাহাঁ আমাকে প্রদান করিতে বলিয়া রি আমিও 

তাহা দ্রিয়| আসিতেছি। 

কর্মচারী। কোর্ট ইন্ল্পেক্টার সাহেব আঁপামীদ্বয়ের নহিত 
গমন করিবার আদেশ দিয়াছেন সত্য; কিন্তু থানার ভিতর 

রাত্রিকালে শুইয়া থাকিবার নিমিত্ত আদেশ দিয়াছেন কি? 
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হোসেন। এরূপ কথা কিছু বিশেষ করিয়া বলেন নাই । 

কর্মচারী । এরূপ অবস্থায় আমি আপনাদিগকে এই 
স্থানে শয়ন করিয়া থাকিবার নিমিত্ত কোন প্রকায়েই আদেশ 
প্রদান করিতে পারি না। 

হোসেন। আমাদিগের অপরাধ! 

কন্্চারী। তোমাদিগের অপরাধ না থাকিলেও তোমরা 
যখন খুনী আদামীর নঙ্গের লোক, তখন তোমরা একরপ 
অপরাধী । 

হোনেন। স্বীকার করিলাম আমরা অপরাধী । তাহাতেই 
বাক্ষতি কি? 

কর্মচারী। তোমা্দিগের মনে কি আছে, তাহা তোমরাই 
বলিতে পাঁর। রাত্রিকালে নকলে শয়ন করিলে যদি কোনরূপে 

তোমরা আসামীদ্ঘ়কে পলাইবার উপায় করিয়া দেও, তাহা 
হইলে কিহুইবে বল দেখি? 

হোসেন । না মহাশয়! আমরা সেরূপ চেষ্টা কখনই 
করিব না। এরূপ কথা আমাদিগের মনে এ পধ্যস্ত উদয় 

হয় নাই। আর যদি এখন আঁমাদিগের সেইরূপ ইচ্ছাই হয়, 
তাহা হইলে আমাদিগের সে ক্ষমত কোথা? 

কর্মচারী । সে যাহ! হউক, রাত্রিকাপে তোমাদ্িগকে 

আমি কোনরূপেই থানার ভিতর থাকিতে দিব না। 
রস 



ঘিতীয় পরিচ্ছেদ । 

হৌদেনের সহিত থানার সেই উপস্থিত কর্ণটারীর এইরূপ 

কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে থানার দারোগা, যিনি 
অপর কার্ধা উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিধ়ীছিলেন, তিনি 

আসিয়। উপস্থিত হইলেন ও কর্মচারীকে কহিলেন, “কি হে! 

কিনের গোলযোগ ?” 

কর্মচারী । গোলযোগ অপর কিছুই নছে। খুনী মোক-. 
দমায় প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, এইরূপ দুইটী আদামী 

এখানে আনিয়াছে। আমি তাহাদিগকে হাজত-গৃহে আবদ্ধ 

করিয়া রাখিয়াছি। আসামীদ্বয়ের সমভিব্যাহারে গ্রহরীগণ 

ব্যতীত অপর আরও তিনজন লোক আপিয়াছে। তাহার! কে, 

এবং কি চরিত্রের লোক, তাহা! আমরা অবগত নহি । কিন্তু 

তাহারা এই থানার ভিতর রাত্রিবাঁদ করিতে চাহে। তাই 

আমি তাহাদিগকে এখান হইতে তাড়াইয়! দিতেছি। অপর 
গোলযোগ আর কিছুই নহে। 

দারোগা । অপর যে নকল লোক আসিয়াছে, তাহারা 
কোথায়? 

কর্মচারী । তাহারা এই শয়ন করিয়া আছে। 
দারোগা । উহ্বাদদিগকে আমার নিকট ডাক দেখি। 
দারোগ! সাহেবের এই কথ! শুনিবামাত্র হোসেন এবং 

তাহার সমভিব্যাহারী দুই ব্যক্তি আগিয়া দায়োগ! মখহেবের 



১৪ ঘ্বারোগার দণ্তর, ৭৬ম সংখা । 

গশুখে দণ্ডায়মান হইল। তীঁহারদিগকে দ্েখিয়াই দারোগা 
সাহেব কহিলেন, “আপনি হৌপেন মিঞা মহেন £* 

হৌঁসেন। আজ্ঞা, আমি হোসেন। 

দারোগা । আপনি এখানে কেন? 

হোমেন। মনিবদিগের সঙ্গে | 

দারোগা । মনিবদিগের সঙ্গে? আপনার নিব ত একজন 

ছিলেন, আপনি গোফুর খাঁর নিকট কর্দ্দ করিতেন না? 
হোদেন। আজ্ঞা হা, এখনও আমি তাহার কর্ম 

করিতেছি । 

দারোগা । উবে মনিবগণ পাইলেন কোথায়? 
হোৌঁসেন। গোফুর খা ও তাহার পুর |. 

দারোগা । তাহার কোথায়? 

হোসেন। তাহারা আপনার হজিতেই আছেন। 

দারোগা । তাহারা একটী মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন,। এ 
কথা আমি পুর্বেই শুনিয়াছিলাম। তাহাদিগের সেই মোক- 
দমার বিচার কি শেষ হইয়া গিয়াছে ? 

হোসেন। আজ্ঞা হা, জজসাহেবের বিচার শেষ হইয়] 
গিয়াছে। 

দারোগা । বিঢারে কি নর 
হোসেন। তা” আমাদিগের সর্বনাশ হইয়াছে! বিচারে 

জঁজসাহেব উভয়কেই চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইবার আদেশ প্রদান 

করিয়াছেন । 

দারোগা । কি সর্বনাশ ! উভয়কেই ফাঁসির আদেশ ঘিয়া- 

ছেন !পতীহারাই কি এখন আমার এই থানার হাজতে আছেন ? 
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হোসেন। হা মহাশয়! তাহাদিগের সহিতই আমর! 
আসিয়াছি। 

দারোগা । আচ্ছা, আপনার! থানাতেই থাকুন, আপনা” 
দিগের এখান হইতে গমন করিবার প্রয়োজন নাই। 

হোঁষেন। মহাশয়! আমাকে মাপ করিবেন। আপনি 

দেখিতেছি, আমাদিগের সমস্ত অবস্থা অবগত আছেন; কিন্তু 

জামি এ পর্য্যন্ত চিনিয়! উঠিতে পারিতেছি ন|। 

দ্রারোগা। আমি আমার পোষাক-আদি পরিবর্তন করিয়া 

ঞখনই আসিতেছি, আমাকে ভাল করিয়া দেখিলেই চিনিতে 
পারিবেন। আঁপনাদিগের জমিদারীর ভিতর গাজিনগর নামক 

একখানি গ্রাম আছে না? 
হোসেন । আছে। 

দারোগা । সেই গ্রামের কতকগুলি জমী লইয়া অপর 
একজন জমিদারের যে সময় বিবাদ হয়, সেই সময় আমাকে 
দেখিয়াছেন । 

এই বলিয়া! দারোগা সাহের আপনার পোষাক পরিচ্ছদ 

পরিবর্ধন করিবার মানসে আপনার গুঁহছের ভিতর প্রবেশ 

করিলেন। 

দারোগা সাহেব সেই স্থান হইতে প্রস্বান করিলে পর, 

দারোগা সাহেব সন্ন্বীয় সমস্ত কথা হোষেনের মনে হইল । 

তখন মনে কইল, য়ে সময় গাজিনগর লইয়া গোফুর খাঁর 
হত "অপর একজন জমিদারের বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং 

পরিশেষে উভয় পক্ষে ভয়ানক দা হুইয়া যায়, সেই সময়, 

নিই সেই স্থানের দারোগা ছিলেন! দ্বাঙ্গার সংবুঁদ ইহার 



৯২ ঘারোগার ঘণ্তর, ৭৬ম সংখ্যা । 

নিকট প্রেরিত হইলে, ইনিই আপিয়! তাহার অনুসন্ধান 

করেন। সেই লময় ইনি গোফুর খার বাড়ীতে গিয়াও কয় 

দিবসকাল অতিবাহিত করেন। ইনি সেই সময় গোফুর খার 
নিকট হইতে সহশ্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন । দে সময় 
ইহারই সাহায্যে সেই মোকদ্মায় গোফুর খঁ! জয়লাভ করেন, 
ও গাজিনগর গ্রাম সেই সময় হইতে কুচারুরূপে শাসন 

করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর ছইতে এ পর্্যস্ত সেই গ্রাম 
লইয়া আর কোনরূপ গোলষোগ ঘটে নাই। এই সময় 

হইতে দারোগা সাহেব সর্ধদ| গোফুরের নিকট গমন করি- 

তেন, এবং আবশ্তক হইলে ছুই একদ্দিবল তথায় অবস্থানও 

করিতেন । কিন্তু যে পর্য্যন্ত তিনি নেই থানা হুইতে বদলি 

হইয়া গিয়াছেন, সেই পর্যস্ত তিনি আর গোফুর খার নিকট 
গমন করেন নাই, ব1 তাছার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ 

ছন নাই। গাজিনগর উপলক্ষে যে সময় দারোগা সাহেবের 

সহিত গোফুর খাঁর আলাপ পরিচয় হয়, হোসেনও সেই সময় 
হুইতে তাহার নিকট পরিচিত ইহার পর অনেক দিবস 

পর্যন্ত হোসেনের সহিত তাঁছার সাক্ষাৎ না হওয়ায়, প্রথমেই 

হোসেন দারোগা! সাহেবকে চিনিয়া, উঠিতে পারেন নাই। 

সেই কারণে তিনি মনে মনে একটু লজ্জিত. হইলেন। যাহ! 
হউক, তখন তিনি মমে করিলেন, থানার বাছিরে ,গিয়! 
আর তাহাকে রাত্রিষাপন করিতে হইবে না। 

হোসেন সেই স্থানে বসিয়া! বলিয়া দারোগা সাছেধ সম্বন্ধীয় 

পুরাতন কথা সকল মনে করিতেছেন, এমন সময়ে একজন প্রহরী 

খ্যাপি যু কহিল, "দারোগা সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়াছেন।॥ 
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হোসেন।, দারোগা সাহেব কোথায়? 

প্রহরী। তিনি তাহার বাসায়্। 

ছোসেন। তাহা হইলে আমাকে এখন কোথায় ক 

হইবে? কোথায় গমন করিলে তাহার সহিত সাক্ষাঁৎ হইবে ? 
প্রহরী । তাহার বাসায় আপনাকে ডাকিয়াছেন, সেই 

স্থানে গমন করিলেই, তাহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে । 

হোসেন। কোন্ সময় আমাকে সেই স্থানে গমন 
করিতে হইবে ? 

প্রহরী । এখনই। আপনি আমার সহিত আসুন, তিনি 
তাহায় বাহিরের গৃহে আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়। আছেন | 

 হোসেন। চল। 
এই বলিয়া: হোসেন সেই স্থান, হইতে গাত্রোখান করিয়া 

সেই প্রহরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । যাঁই- 
ৰার সময় তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন “তুমি এই থানায় 

কতদিবস পর্য্ত আছ?” 

প্রহরী। প্রায় আট নয় বংদ্র। 

হোসেন । দারোগা সাহেব এখানে কতর্দিবস আসিয়াছেন ? 

প্রহরী। এক বৎসরের কম ও না, ব্রং কিছু বেশী 

হইবে। ক, 
ছোসেন। তভোমাদিগের দারোগা! সাহেব কেমন লোক ? 

: প্রহ্রী। খুব ভাল লোক? গরিবের মা-রাপ। আমরা 
সবিশেষ সুখ-সচ্ছন তাহার নিকট কর্ম করিতেছি।, 0. 

 হোষেন। . দুরোগা! পাহেবের বাষাযর তাহার পরিবারগণ 

কেহ আছেন, কি তিনি একাকীই. এই স্থানে বাস, করিভেছেন ? 



১৪  দারোগার দপ্তর, ৭৬ম সংখ্যা। 
“নাটোর রাচগাাসারানারররররিাছচারচাইরাররররারে 

প্রহরী। তাহার পরিবার ও পুত্র কন্যাগণ এই স্থানেই 
ছিলেন; অস্ত আন্দাজ একমাঁদ হইল, কোনি কার্ধ্য উপলঙ্গে 
তিনি ত্বাহাদদিগকে আপনার বাড়ীতে পাঠাইয়! দিয়াছেন। 
এখন কেহই এখানে নাই, কেবল দারোগা সাহেব একাকী 
এখানে আছেন। 0 

প্রহরীর সহিত এইক্ধপ নানাপ্রকার কথ! কহিতে কহিতে 
হোসেন দারোগা! সাহেবের বাঁসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন । 
দেখিলেন, দ্ারোগ। সাহেব একাকী হোসেনের স্বপেক্ষায় 

তাহার বাহিরের গৃহে বসিয়া রহিয়াছেন। 

এইরূপ অবস্থায় দারোগা সাহেবকে একাকী বসিয়। 
থাকিতে দেখিয়া, ছোসেন একটু বিস্মিত হইলেন ।. কারণ, 
ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তিনি দারোগ! সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছেন, কিন্তু কখনই তাহাকে একাকী দেখিতে পান 
নাই। ক্ষপর কেহ উপস্থিত না থাকিলেও, অভাবপক্ষে ছুই 

চারিজন পরিচারকও সর্বদা তাহার নিকট থাকিতৃ। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 

দারোগ! সাছেবের নিকট হোসেন গমন করিলে, তিনি 
হোসেনকে দেই স্থানে বসিতে বলিবেন। হোসেন তাহার 
সন্ধিকটবর্তী এক স্থানে উপবেশন করিলে, তিনি কহিবেন, 
'্আপাঁন আমাকে চিনিতে পারেন নাই?” 
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হোসেন। আপনাকে আর চিনিতে পারিৰ না, খুব 
চিনিতে পারিয়াছি। কিন্ত প্রথমতঃ আপনাকে চিনিতে পারি 

নাই বলিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা! করিতেছি, মাফ করিবেন। 
দারোগা । আপনার মনিব ও মনিব-পুজ্ব যে একটী মোক- 

কমায় পড়িয়াছেন, এ কথা আমি পূর্বে গুনিয়াছিলাম) কিন্ধু 
ডাহাদিগের যে এই অবস্থা ঘটবে, তাহা আমি একবারের 

নিমিত্বও মনে করি নাই। 

হোসেন । মনে না করিবারই কথা । ইহারা যে একবারে 
টরমদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, তাহা! আমরা একবারের নিমিত্তও 

মনে করি নাই, বা আমাদিগের উকীল কৌন্দলীগণও কখন 
এরূপ ভাবেন নাই।, 

দারোগা । আপনি বহদর্শী ও একজন পুরাতন কর্মচারী । 

জমিদারী-বুদ্ধি আপনার যথেষ্ট আছে। প্রথমতঃ এই মোক- 
গ্ধমার নিমিত্ত যদ্দি একটু চেষ্টী করিতেন, তাহা হইলে বোধ 
হয়, এরূপ অবস্থা কখনই ঘটিত না। 

হোসেন। আমার সাধ্যমত চেষ্টা করিতে কিছুমাঁজ ক্রটি 
করি নাই; কিন্ত সেই সকল চেষ্টাতেও কোন লই দণ্িল্ 
না। | | 

দারোগা । প্রথমে কি চেষ্টা করিয়াছিলেন ? অম্ুসন্ধান- 
কারী, দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কি? 

ছোসেন। এই মোকদ্ধমা প্রথমে যে সময় রুভু হয়, সেই 
সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না) জমিদারীর কার্য উপলক্ষে 

মফন্ঘেলে গমন করিয়াছিলাম। মোকদ্দমার সংবাদ যেমন 

আমি শুনিতে পাইলাম, অমনি আমি চলিয়। আগ্রিলাম।- 



5৬ ফারোগার ঘগুর, দম সংখ্যা । 

আসিয়াই অন্ুসন্ধানকারী  দারোগাঁকে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাঁম। | লং াক্ষাতের ফল আপনি 
এই দেখিতেই পাইতেছেন। : 

দারোগা ।: প্রণামীর পরিমাঁণটা,যোধ হয়, কম হইয়াছিল) 
তাই তাহার দ্বারা সবিশেষরূপ উপকার. প্রাপ্ত হন নাই । 

হোসেন। তাহার পক্ষে সানান্ত“ হইতে পারে, কিন্ত 

আমার পক্ষে কম নহে। আমি ০০৪ সহজ মুদ্রা! গ্রদান 

885 চস 

দারোগা । তাহা হইলে তিনি কোনরাগ তোঁমাদিগের 
সাহায্য করিলেন না কেন ?: 

হোসেন। সেঅনেক কথা। ৫ মৌকদ্দমা। যেন্ূপ ভাবে 
সাজান হইয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে তাহার নু ঘটে নাই, 
সমস্তই মিথ্া। 

দারোগা । দারোগা কির নিকট হইতে সহস্র মুদ্র! 

গ্রহণ করিলেন, এবং তোমাদ্বিগের উপরই মিথ্যা মোকদ্দম! 

সাজাইলেন, 'এ কথা শুনিতে কেমন. কেমন. বোধ হয়। 

:. হোঁপেন। তাহার কারণ. আছে.। 

দারোগা । এমন কি কারণ হইতে পারে? 
হোসেন. লজ্জার কথা "বলিব কি! -দ্বারোগা সাহেব 

কোথা হইভে একটা স্থুরূপা স্ত্রীলোককে বাহির করিয়া 
আনিয়াছিলেন, এবং তাহার সমস্ত খরচ-পত্র দিয়া একখানি 

বাড়ীতে তাহাকে রাখিয়াছিলেন। আমার মনিব-পুভ্র গুস্মানের 
চরিত্র নিতান্ত মন্দ হুইয়া পড়ে। এমন কি, কোন স্ুপ্রী 
রমণীর প্রতি লোভ হুইলে তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার 
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ক্ষমতা কাহারও ছিল মা। এই নিমিত্তই প্রজাদের মধ্যে 
সকলেই তাহার শক্ত হইয়া গড়ে। যে রমনীকে দারোগা 
সাহেব রাখিয়াছিলেন, সেই রমণীর কথা ওস্মান কিরূপে 
জানিতে পারে। পত্বিশেষে কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া! 
তাহাকে আয়ত্ব করে। দারোগা সাহেব এই কথা জানিতে 
পারিয়া, প্রথমতঃ ওস্মানের নিকট সংবাদ্দ পাঠাইয়া সেই 
রমণীকে যথাস্থানে পুনরায় রাখিয়া আসিতে কহেন; কিন্ত 

ওস্মান তাহার এই অনুরোধে কর্ণপাঁতও করেন ন। তখন 

দারোগা সাঁহেব তাহার উপর সবিশেষরূপ অসস্তষ্ট হন, এবং 

তাহার চরিত্রের কথা তাহার পিতা গোফুর খার নিকট গিয়া 

বলেন। গোফুর খাও পুভ্র-ন্সেহ বশতঃ তাহার প্রতিবিধানের 

কোনরূপ চেষ্টাও করেন না। কাজেই দারোগা! সাহেব উভয়ের 

প্রতি অন্তরের সহিত চটিয়া যান, এবং কিরূপে উভয়কেই 

সবিশেষরূপে বিপদাপন্ন করিতে সমর্থ হইবেন, কেবল তাহাঁরই 
ছিদ্র অন্ুনন্ধান করিতে থাকেন। সেই সময় একটা সুযোগ 
উপস্থিত হয়। হেদ্বায়েৎ নামক এক ব্যক্তি আসিয়া! নালিশ 

করে যে, সে তাহার যুবতী কন্তাকে পাইতেছে না, এবং 
শুনিতেছে যে, ওস্মান তাহার কন্তাকে লইয়া গিয়াছে। এই 
ধবাদ পাইয়া দারোগ। সাহেব তিলকে তাল করিয়া]. ফেলি- 

লেন্ন। পিতা-পুত্র উভয়কেই জড়াইয় তাহার নিকট হইতে 
এজাহার লইলেন, ও যেরূপ ভাবে সাক্ষি-সাবুদের সংগ্রহ 
করিবার প্রয়োজন, তাহার সমস্তই ঠিক করিয়া আপনার 

গ্রতিহিংসা সাঁধন পূর্বক মনোবাঞ্থ। পূর্ণ করিলেন। লাভের 
মধ্যে আমাদিগের আরও সহন্র মুদ্রা নিরর্থক নষ্ট হইল। 
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দারোগা । এতদূর ঘটিয়াছিল, এ কথা আমাকে পূর্বে 
বলেন নাই কেন? অনুসন্ধানকারী দারোগ! সাহেবের সহিত 
সাক্ষাৎ্থ করিয়া কোন ন! কোনবধপে আমি ইহার প্রতিবিধানের, 
চেষ্ট] করিতাম। আপনার কি মনে নাই যে, অনেক সময় 

গোফুর খার নিকট আমি অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। 

হোসেন । "আপনার কথ! সেই সময় আমাদিগের মনে এক- 

বারেই পড়ে নাই। বিশেষতঃ মনে পড়িলেই বা কি হইত.? 

আপনি যে এই থানায় আছেন, তাহা! আমরা কেহ অবগত 

ছিলাম না। আপনি গোফুর খার নিকট অনেক সময় উপকার 

পাইয়াছেন বলিতেছেন বটে; কিন্ত এখন আপনার নিকটেই 

বাকিরপে উপকারের প্রত্যাশা করা! যাইতে পারে? 

দারোগ!। আপনার এ কথার অর্থ কি? 

হোসেন। অর্থ বে কি, তাহা আর আপনি বুঝিতে 

পারিতেছেন না? আঁজ কালকার যেরূপ নিয়ম হইয়া পড়ি- 

তেছে, তাহা ত আপনি বেশ জানেন। আপনি যাহার 

উপকার করিবেন, সে কিসে সেই উপকাঁরকারীর অনিষ্ট 

করিতে সমর্থ হইবে, তাহারই চেষ্টা সর্বদা করিয়া থাকে। 

দারোগা । আপনার কি বিশ্বাস যে, জগতের সকলেই 

সেই চরিত্রের লোক? | 

হোসেন। সকলে না হইতে পারেন) কিন্ত পনর আঁন। 
লোকের চরিত্র ষে সেইরূপ, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

দারোগা । আমি যদি পূর্বে ইহার অগুমাব্রও জানিতে 
পারিভাম, তাহা “হইলে বোধ হয়, আমি সবিশেষরূপে 

ষ আপনাদ্রিগের উপকার করিতে গারিতাম। ৪ 
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হোসেন । যাহার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার 
আর উপায় নাই! এখন বলুন দেখি, আগীলে কোনরূপ 
ফল পাইবার উপায় আছে কি? 

দারোগা । আমার বোধ হয়, আপীলে এ মৌকদমার 

কিছু হইবে ন]1। ৃ | 
হোসেন। এই মোকদ্দমার কাগজ-পত্র ত আপনি কিছুই 

দেখেন নাই, তবে আপনি কিরূপে বলিতেছেন যে, আপীলে 

কোনরূপ ফল পাওয়া বাইবে ন1? 

দারোগা । কাগজ-পত্র না দেখিলেও আমার জানিবাঁর 

বিশেষ কারণ আছে। "যে জজসাহেব এই মোকদামার বিচার 

করিয়াছেন, তাহাকে আমি অনেক দ্িবদ হইতে উত্তমরূপে 

অবগত আছি। তাঁহার মত বুদ্ধিমান কর্মচারী অতি অন্পই 

দেখিতে পাওয়। ঘাঁয়। তাহার উপর মোকদ্দমার রাঁর লিখিবার 

ক্ষমতা তাহার যেরূপ আছে, সেরূপ ক্ষমতা এই প্রদেশীয় 

বর্তমান কন্মচারীগণের মধ্যে আর কাহারও আছে কি না সন্দেহ। 

এ পর্যন্ত তাহার বিচারিত যত মোকদ্দমার আগীল হইয়াছে, 
হাইকোর্ট হইতে তাহার একটাও মোকদ্দমার রায় পরিবন্তিত 

হয় নাই। বরং তাহার বায় দেখিয়া, সকলেই তাহার প্রশংসা 

করিয়াছেন । 

হোসেন। যেআশায় আমি উ*হাদিগকে এতক্ষণ পর্য্যস্ত 

জীবিত রাখিয়াছি, তবে কি আমাদিগের সে আশা নাই? 

দাঝোগা। আগীলের আশা ছাড়িয়া দিয়! যদি আর 

কোনরূপ উপায় থাকে, তাহার চেষ্টা দেখুন। আপীলে কিছু 

হুইবে ন1। 
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হোসেন। আর উপায় কি দেখিব? এমন উপায় আর 
কি.হইতে পারে, যাহাতে উ'হাদিগের উভয়ের প্রাণরক্ষ। হয় ? 

দারোগা। কোনরূপ যোগাঁড়-যন্ত্র করিয়া যদি লাটসাহেবের 
নিকট হইতে উ*হাদিগের জীবন-ভিক্ষা লইতে পারেন, তাহা 
হুইলেই হুইতে পারে । 

হোসেন। সেরূপ যোগাড় ক্ষিরূপে হইতে পারে? সে 

ক্ষমতা আমাদিগের নাই। 

দ্রারোগা। কেন থাকিবে না, যাহার প্রচুর অর্থ আছে, 
তাহার সমস্ত ক্ষমতাই আছে। তবে যোগাড় চাই, পরিশ্রম 

চাই, তাহার উপর অর্থ বায় করিবার ইচ্ছা! চাই। 
হোসেন। আমাদিগের যতদূর সপ্তব, অর্থ সাহায্য করিতে 

প্রস্তুত আছি; কিন্ত যোগাড় করিবার ক্ষমতা আমাদিগের 

নাই। গোফুর খাঁর উপর যদি আপনার এতদূর দয়া হইয়াছে, 

তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দ্বিন, কিরূপ ভাবে যোগাড় 
করিলে, বা কাহার সাহাধ্য গ্রহণ করিলে, আমার মনিবদ্ধয়ের 

জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইব। 

দারোগা । এখন আপনি উ'হাঁদিগের জীবনের নিমিত্ত 

কত অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন ? 

হোঁসেন।. আমাদিগের যতদুর সাধা, তাহা অপেক্ষ' আরও 

অধিক অর্থ ব্যয় করিতে আমি প্রস্তত আছি। . 

দারোগা । আপনাদ্দিগের কি ক্ষমতা আছে, তাহা আঙি 

জানি না। কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন, তাহা 
আমাকে স্পষ্ট করিয়! বলুন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারিব যে, 

উ“হাদিগের জীবন রক্ষা হইতে পারিবে কিনা! তাহ! হইলে 
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আমার যেরূপ বুদ্ধি, সেইরূপ একটা সামান্ত উপায় বলিয়া 

দিব, বা.আবশ্তক 'হয়, আমি নিজে উহাতে হস্তক্ষেপ করিব । 
হোসেন। দেখুন দারোগা সাহেব! জীবনের অপেক্ষা 

অর্থ কিছু অধিক মুল্যবান নহে। যদি ইহার] জীবন প্রাপ্ত 
হন, তাহা হইলে আমার নব্স্বীস,, উ*হাদিগের নিকট যাহ! 
কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে, এবং চেষ্টা করিয়া জারও যতদুর 
অর্থের সাহায্য হইতে পারে, তাহার . সমস্তই উহার ব্যয় 
করিতে প্রস্তুত আছেন। | 

দারোগা । ওরূপ গোলযোগের কথা আমি বুঝি ন1। 

আমাকে পরিষফার করিয়া বলুন দেখি, পাচ লক্ষ টাকা ্ হারা 
ব্যয় করিতে প্রস্তত আছেন কি? 

হোসেন। পাঁচ লক্ষ টাক। এখন ব্যয় করিবার ক্ষমতা 

উ'হাদিগের নাই। : 

দারোগা । তবে কয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার ক্ষমতা 

উ'হাদিগের আছে? 

[ হোমেন। উ'হাদ্দিগের সহিত পরামর্শ ন1 করিয়া, আমি 

এ কথার ঠিক উত্তর দ্রিতে পারিতেছি না।, আমার বোধ 

হয়, ধ্দি উহহাপ্দিগের জীবন রক্ষা করিতে পারেন, তাহ! 

হইলে এক লক্ষ টাকা পর্যাত্ত উহার। ব্যয় করিতে সমর্থ 

হইরেন।. তাহার অধিক যে পারিবেন, তাহা! আমার বোধ 
হয় না। | | 

দারোগ!। আচ্ছা, আপনি গমন করুন, এবং হাঁজত- 

গৃহের বাহির হইতে উ'হাদ্িগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আন্মুন) 
দেখুন, উহার! কি বলেন। ছুই লক্ষ মুদ্রার কম 4 কাধ্য 



হই দ্ধারোগার ঘর, নম সংখ্যা । 

কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। যদি উ“হারা জামার প্রস্তাবে 
সম্মত হন, তাহ হইলে আঁপনি সময় নষ্ট না করিয়া, শীস্ত 
আমার নিকট আগমন করিবেন। জামি 'াপনার জপেক্ষায় 

এই স্থানে বসিয়। রহিলাম। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

দারোগা সাহেবের কথা! শুনিয়া! হোসেন সেই স্থান হইতে 
প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় মনে মনে ভাবিতে লাগি- 
লেন, অর্থ ব্যয় করিয়া! দারোগা সাহেব কিন্ধূপে ইহাদিগের 
প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন? আপীল করিলে খন 
বলিতেছেন, কিছুই হইবে না, .লাট সাহেবের নিকট কোন- 

রূপ চেষ্টা করিবার ক্ষমতা যখন আমাদিগের বা দারোগা 
সাহেবের নাই, তখন কিরূপে ইনি ইহাদ্দিগের জীবন বাঁচাইতে 
সমর্থ হইবেন? তবে কি ইহারও ইচ্ছা, অনুসন্ধানকারী 
দারোগ! সাহেবের সদৃশ 'আমাদিগের নিকট হইতে ফাঁকি 
দিয়া কিছু অর্থ গ্রহণ করা? অনুলন্ধানকারী দ্বারোগা সাহেব 

কেবলমাত্র সহত্্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিলেনঃ কিন্ত ইছার, 
দেখিতেছি, আশা অতিরিক্ত। ইতিপুর্ব্বে ইনি আমাদিগকে 
অনেক মোকদমায় সাহায্য করিয়াছেন ও আমাদিগের নিকট 
হুইতে সময় সময় অনেক অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন) কিন্ত 
এপর্যন্ত কখনও বিশ্বাসঘাতকের কার্য করেন নাই। যখন 
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যাহা! করিবেন বলিয়াছেন, কার্ধ্ে ঠিক তাহাই করিয়াছেন । 
এরূপ অবস্থায় ইহ্থার কথায় একবারে অবিশ্বীদও করিতে 
পারিনা । আর অনেক টাকা দিয়া একবারেই বা বিশ্বাস 
করি কি প্রকারে? এতদিবস সদ্ভাবে কার্য করিয়াছেন 

বলিম্নাই যে, এখন অসদ্ভাবে কার্ধ্য না করিবেন, তাহারই বা 

প্রমাণ কি? গোফুর ও ওস্মান . উভয়েই জীবন পরিত্যাগ 
করিতে বসিয়াছেন, তীহাদিগের নিকট হইতে শেষ অবস্থায় 

এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, উহার প্রতিবিধানের আর কোন 
উপায়ও থাকিবে ন1। উ'ছাদিগের, উদ্বয়েরই জীবন শেষ 
হইলে উ“হাদিগের পরিবারবর্গ যে অর্থ সাহায্যে অনায়াসেই 
জীবনযাপন করিতে সমর্থ হইতেন, সেই অর্থও কি অতঃপর 
এইরূপে নষ্ট করিব? বড়ই গোলযোগের কথা! 

মনে যনে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যে স্থানে গোর খ! 

ও ওস্মান খা আবদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, সেই স্থানে গমন 

করিলেন) কিন্ত সেই হাজত-গৃহের আসামীঘ্বয়কে যে ব্যক্তি 
পাহারা দিতেছিল, নে তাহাকে উ'হাদ্দিগের সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে, বা কথা কহিতে দিল নাঁ। তখন হোসেন 

অনন্যোপায় হুইয়া পুনরায় দারোগ! সাহেবের নিকট আগমন 
করিলেন ও তীহাকে কহিলেন, প্যাঁহার পাহারা আছে, সেই 

প্রহরী আমার মনিবন্বয়ের 'দছিত আমাকে কোনরূগে কথা 
কহিতে, বা ত্বাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোনরূপেই 

দিল না» | ্ 
হোদেনের এইু কথ। শুনিয়া! দারোগ! সাহেব ষেই প্রহরীকে 

ভাকাইলেন ও তাহাকে বলিয়া! দিলেন, প্আসামীতবয়ের সহিত 



২৪ দ্ারোগার স্বর, ৭৬ম সংখ্যা । 

এই ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ 'করিতে দেও, এবং বাহির হুইতে দ্ধ 
কোন কথা উহ্বাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহে, তাহাও 
করিতে দেও) কিন্তু ইহাকে ফটকের ভিতর প্রবেশ করিতে 
দিও না।” 

প্রহরী দারোগা সাহেবের আদেশ প্রতিপালন রন $ 

হোসেন হাজতের নিকট গমন করিলে, সে হাঁজতের দরজ! 

খুলিয়া! দিল; কিন্ত হোসেনকে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে 
দিল না। নিজেও সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিল । ' 

উভয়কেই সম্বোধন করিয়া হোসেন কহিল, “আমি এখন 
একটা কোন সবিশেষ প্রয়োজনের নিমিত্ত আঁপনাদ্িগের 

নিকট আগমন করিয়াছি, সবিশেষরূপে টি করিয়া! কথাঁ- 

গুলি শুনিতে হইবে। 

পুর্ব্বে যে একটা মুসলমান দীরোঁগ! অনেক সময় ্বামা 
দিগের উপকার করিয়াছিলেন, এবং অনেক. সময় যিনি 

আমাদিগের বাঁড়ীতে গমন করিয়া সময় সময় ছুই তিনদিবসস 
পর্য্ত্ত অতিবাহিভ করিতেন, তাঁহাকে এখন চরিত মনে 

হয় কি?” | 

গোঁফুর। তাহাকে বেশ মনে হয়। তিনি অতি ভদ্র- 

লোক । যখন যাহা করিবেন বলিয়াছেন, তখনই ঠিক তাহাই, 

করিয়াছেন। তাহার কথ! এ সময়ে জিজ্ঞান! করিতেছ কেন ? 

হোসেন। ষেথানায় এখন. আপনার! আবদ্ধ, নর সেই. 

থানার দারোগা । 

গোফুর। তিনি এই থানার দারোগা ! উহার শত 
এই শেৰ সময় একবার সাক্ষাৎ হয় না কি? : ্ 



ঘর-পোড়া লোক । ২৫ 

হোসেন। আধার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। 
আপনাদিগের সম্বন্ধে অনেক কথ! তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়া, 
অনেক ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অনেক কথা আমাকে 

বলিয়াছেন। তাহারই কথা মত এখন আমি আপনাদ্িগের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। 

গেণফুর। তিনি কি বলেন? 
হোসেন। তিনি বলেন, উপযুক্ত পরিমিত অর্থ ব্যয় 

করিতে প্ারিলে, তিনি আাপনাদিগের. জীবন রক্ষা করিতে 

পারেন । 

গোঁফুর। কিরপে? আপীল করিয়া? 

হোসেন । না। তিনি বলেন, আপীলে কিছু হইবে না । 
ভবে লাট সাহেবের নিকট কোনরূপ চেষ্টা করিতে পারিলে, 

যদি তিনি দয়া করেন, তাহা হইলেই জীরনের পুনরায় আশা 
করা! যাইতে পারে। 

গোফুর।. টাকায় লাট সাহেবের নিকট কোনরূপ চেষ্ট! 

হইবে না, অপর কোন উপায়ও আমাদিগের নাই। 
 হোসেন। সে কথা আমি পূর্বেই তাহাকে বলিয়াছি। 

তাহা গুনিয়াও তিনি বলেন, যদি অধিক পরিমাণে টাক! 

ব্যয় করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি জীবনষানের 
উপায় করিবার চেষ্ট। করেন। 

গোফুর। কত টাকার আবশ্তক, তাহা তিনি কিছু 
বলিয়াছেন কি? | 

_. হোসেন। প্রথম বলিয়াছিলেন, পাচ লক্ষ টাকার আবশ্তক ) 

কিন্ত আমি যণন *্তাহাকে কহিলাম, এত টাক। কোনরূপেই 
১4৫ 



২৬ ঘারোগার দপ্তর, ৭৬ম সংখ্যা। 

সংগ্রহ হইবার সম্ভাবন। নাই। তখন তিনি কহিলেন, ছুই 

লক্ষ টাকার কম একাধ্য কোনরূপেই হইতে পারে না৷ 

গোফুর। কিরূপ উপায়ে তিনি আমাদিগের প্রাণ বাচা- 
ইতে সমর্থ হইবেন, তাহ! কিছু বলিয়াছেন কি? 

হোসেন। কি উপায়ে বীচাইবেন, তাহার কোন কথ 
বলেন নাই। কেবল বলিয়াছেন, প্টাকার যোগাড় করিতে 

পারিবে কিনা দেখ ।” ্ 

গোফুর। দেখ হোসেন! আমার জীবনের আশ! নাই, 
বাচিবারও আর দাধ নাই। তবে যদ্দি ওস্মানকে কোন- 
রূপে বাচাইতে পার, তাহার চেষ্টা কর। আমার জন 

কোনরূপ চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। 
হোঁসেন। তবে আমি ছুই লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার 

করিব? | 

গোফুর। পুত্র-ক্সেহ ষে কি, তাহ! তুমি যে না জান, 

তাহ। নহে। আমার পুজ্রের জীবনের নিকট ছুই লক্ষ টাকা 

অতি অন্ন। 

হোদেন। এত টাকা এখন আমি সংগ্রহ করি কি 

প্রকারে? এ পধ্যন্ত ঘোগাড় করিয়া অনেক কষ্টে প্রায় ছুই 

লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, মোকদ্দমাক় এ পর্য্যন্ত প্রায় 

পঞ্চাশ হাজার টাকা বায় হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট এক লক্ষ 
পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার নিকট আছে। ভাবিয়াছিলাম 

বে, এই মোকদ্দমায় আপনাদ্িগের যতই অর্থদণ্ড হউক.ন1। কেন, 
সেই টাক! হইতে তাহ প্রদান করিয়া আপনাদিগকে বাড়ীতে 

লইয়া যাইব । কিন্তু যাছা ভাবিয়াছিলাম/ তাহ! হইল না। 
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গৌফুর। ছুইটী জীবনের জন্ত যখন তিনি ছুই লক্ষ 
টাকা চাহিতেছেন, তখন একটী জীবনের জন্য যে টাক! 
তোমার নিকট আছে, তাহা! তাহাকে প্রদান কর, তাহাতে 

ধদি তিনি সম্মত না হন, তাহা হইলে অবশিষ্ট টাকা গরে 
গ্রহ করিয়া তাহাকে প্রদান করিও। 

ছোসেন। এই সময় এত টাকা উহার হস্তে প্রদান 

করিব, আর উনি যদি কিছু না বলিয়া, কেবলমাত্র টাকাগুলি 

হস্তগত করেন, তাহা! হইলে উপায়? 

গোফুর। উপায় কিছুই, নাই। আমার পুত্রের জীবনের 

সঙ্গে লা হয়, সেই টাঁকাও নষ্ট হইবে। দারোগা যেবপ 

চরিত্রের লোকই হউক না কেন, আমাদিগের এরূপ অবস্থায় 
প্রতারিত করিয়া, এইরূপ তাবে আমাদ্িগের জীবনের সহিত 

এত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ বিশ্বাসঘাতক বোধ 

হয়, আজও জগ্মগ্রহণ করে নাই। বিশেষতঃ যে দারোগার 

কথা তুমি বলিতেছ, সেই দারোগা! আমার সহিত কখনও 
অবিশ্বাসের কার্য করেন নাই। 

হোসেন। আচ্ছা, তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়। দেখি, 

ইহাতে আমাঁধিগের অদৃষ্টে যাঁহাই কেন হউক ন1। 
এই বলিয়া হোসেন সেই স্থান হইতে উঠিয়া পুনরাম় 

দারোগা সাহেবের নিকট গমন করিলেন। প্রহরী হাজতের 

দরজা! গুনরাঁয় বন্ধ করিয়া দিল। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
০ 

হোনেন দারোগা সাহেবের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে, 

ভিনি জিজ্ঞাস করিলেন, “গোফুর খাঁর সহিত আপনার সাক্ষাৎ 

হইয়াছিল কি ?” 
হোসেন। ই! মহাশয়! সাক্ষাৎ হুইয়াছিল। 
দারোগা । তিনি কি বলিলেন? 

হোসেন। তিনি আপনার প্রস্তাবে সম্মত জাছেন, কিন্ত 

অত টাকা এখন দিয়। উঠিতে পারিবেন না। 

দারোগা । কত টাকা এখন তিনি প্রদান করিতে সমর্থ 

হইবেন ? | 
হোসেন। এখন এক লক্ষ টাকা তিনি প্রদান করিতে 

সমর্থ আছেন। 

দারোগা । এত অল্প টাকায় ত আমি এই কাধ্য শেষ 

করিতে পারিব ন1। 

হোসেন । ছুই লক্ষ টাকা এখন আমাদিগের হস্তে নাই। 
এখন আমি এক লক্ষ টাঁকা প্রদান করিতেছি, আসামীদ্য় 
মুক্তিলাভ করিবার একমাঁস পরে বক্রী এক লক্ষ টাক৷ যেরূপে 

পারি, সেইরূপে সংগ্রহ করিয়া আপনাকে নিশ্চয়ই প্রন্দান 
করিব। তাহার কোন অন্ঠথ! হইবে না। 

দারোগ।। এখন কি এক লক্ষ টাকার অধিক আর 

ও কিছুই দিতে পারিবেন না? 
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হোসেন। নিতান্ত আবশ্তক হয়, আরও কিছু দিভে 

-পারি। আপনার নিকট আমি কোন কথা গোপন করিতেছি 
না, আমার নিকট এখন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা 

আছে, ইহার মধ্যে আপাততঃ আবশ্তক উপযোগী যে কর্ 

হাজার টাকার প্রয়োজন, তাহা রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই 

আমি আপনাকে প্রদান করিতে প্রস্তত আছি। কার্য শেষ 

হইয়া গেলে, অবশিষ্ট টাকাগ্ুলি আপনাকে আমি প্রদান্ 

করিয়া ষাইব। 
দারোগা । আবশ্বক খরচ-পত্রের নিমিত্ত আপাততঃ আপনি 

পাঁচ হাজার টাকা আপনার নিকট রাখিয়া দিন। অবশিষ্ট 

এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাক। আমাকে প্রদান করুন। আমি 

আপনার মনিবদ্ধয়ের জীবন রক্ষা করিতেছি। অবশিষ্ট টাক! 
আমাকে সময় মত দিরা যাইবেন। 

হোসেন । সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। আপনি 

কি উপায়ে উ“হাদিগের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, 
তাহা! আমর এখন জানিতে পারিব কি? 

দারোগা । জানিতে পারিবেন বৈকি। আমি উঁহা- 
দিগের জীবন রক্ষা করিব বটে? কিন্ত কিছুদিবন উ'হাদিগকে 

সবিশেষ কষ্ট সহ করিতে হুইবে। 

হোসেন। কিরূপ কষ্ট সহ করিতে হইবে, তাহা আমাকে 

বলিয়, দিন। | | | 
দারোগা! । কেবলমাত্র আপনাকে বলিলে চলিবে ন1। 

গোফুর ও ওস্মাকে আমি এই স্থানে আনাঁইতে পাঠাইতেছি ১ 
তাহারা আদিলে তাহাদিগকে আমি আমার মনের কণ! 



৩০ দ্ারোগার দ্ণ্তর। ৭৬ম সংখ্যা । 

বলিব, তাহাতে দি উহার! দশ্মত হন, তাহা হইলে আমি 
এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিব, এবং আমাকে যে অর্থ প্রদান 
করিতে চাহিতেছেন, তাহা গ্রহণ করিব। নতুবা সেই অর্থে 
আমি হস্তক্ষেপ করিব না। 

হোসেনকে এই কথ! বলিয়া দারোগা পাহেব একজন 

প্রহরীকে ডাকিলেন ও তাহাকে কহিলেন, পহাঁজভের ভিতর 

যে দুইজন আনামী আছে, তাহাদিগকে আমার নিকট লইয় 
আইস ।» 

দারোগা সাহেবের কথা শুনিয়! প্রহরী সেই স্থান হইতে 

প্রস্থান করিল, এবং অবিলম্বেই গোফুর খা ও তাহার পুত্রকে 
আনিয় তাহার স্তুখে উপস্থিত হইল1 দারোগা সাহেব তাহা- 
দিগকে সেই স্থানে বদিতে বলিলে, অশ্রপূর্ণলৌচনে উভয়েই 
সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। 

দারোগা। এখন আর রোদন করিবার সময় নাই। 

আমি আপনাদিগকে যে সকল কথ! বলিতেছি, তাহা সবিশেষ 

মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। পরে সবিশেষ বিবেচন! 

করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করন। আমি আপনাদিগের 

জীবন রক্ষা করিতে সি ইহাতে পনাদিখেয অভিমত 
কি? 

গোফুর । ইহাতে আঁমাদিগের আর রা কি হইতে 

পারে? যখন মৃত্যু নিশ্চয় হুইবেই, তখন বাঁচিতে' পারিলে 
আর কে না বাচিতে চাহে? আপীলে কিছু হইবে কি? 

দঢ্ুরাগা। আপীলে আপনাদিগের জীবন রঙ্গ! কিছুতেই 

হইবে না। 
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গোফুর। তবে কি কোনরূপ যোগাড়-ঘন্ত্র করিয়া ও 

সীহেবকে ধরিবেন? 

দারোগ!। সেরূপ যোগাড়-য্ত্র করিবার ক্ষমতা আমার 
নাই। করিলেও তাহার নিকট হইতে ক্ষমা পাইবার আশা 
নাই।- 

গোফুর। তবে কি আপনি বিলাত চি কিছু করিতে 
পারিবেন? 

দারোগা । পে স্বপ্রেও ভাবিবার কখা নহে। বিলাতের 

আগীলে কিছু হইবে ন1, তাহার চেষ্টাও করিব না। 
গোফুর। তবে কিন্ধূপে আমাদিগকে বাঁচাইবেন ? 
দারোগা । উপায় অপর আর কিছুই নহে, উপায়ের 

মধ্যে কেবল এই আছে যে, যদি আমি আপনাদিগকে 
ছাড়িয়া দি, তাহা হইলেই আপনাদিগের জীবন রক্ষা হইতে 
পারে; নতুবা জীবন রক্ষার আর কোন উপায় নাই। থাহা- 

দ্রিগকে ফামি দিবার হুকুম হুইয়াছে, তাঁহাদিগফে অনুসন্ধান 
করিয়া যদি ন! পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর ফাঁসি হইৰে 
কাহার? 

গোফুর। আমাদিগকে ঘদি ছাড়িয়া! দেন, তাহ! হইলে 
আমাদিগকে ধরিয়া আনিয়া ফাসি দিবে । তাহা হইলে আমা- 

দিগের জীবন রক্ষা হইল কি প্রকারে? 
 দ্রারোগা। সেই নিমিত্বই আমি আপনাদিগকে এখানে 

আনিয়াছি। আপনাদিগকে ছাড়িয়া! দিলে, আপনাদিগকে 
একবারে দেশ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে হইবে,। যে 

স্থানে আপনাদিগের পরিচিত কোন লোক আছে, সেস্থানে, 



৩২ দছ্ারোগার ঘগ্তর) ৬ম সংখ্যা। 

আপনারা থাকিতে পারিবেন না; বনু দূরবর্তী কোন স্থানে 
গমন করিয়া আপনাপন নাম পরিবর্তন করিয়া সেই স্থানে 
'আপনাদিগকে বাদ করিতে হইবে । আপনার! জীবিত আছেন, 
এ কথা জানিতে পারিলে, আপনাদিগের বড়ই অমঙ্গল হুইবে। 

তাহা! হইলে গবর্ণমেণ্ট পুনরায় আপনাদ্িগকে ধরিয়। আনিয়া 

ফাসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দ্রিবে। -এইরূপে স্বদেশ পরিত্যাগ 
করিরা কোন স্থানে আপনাঁপন পরিবারবর্গ লইয়! গিয়! 
বাদ করুন, তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু যত 

দিবল আপনারা বাঁচিবেন, ততদ্দিবস ন1 হউক, কিছু দ্িবন 
পর্যযস্ত আপনাদ্দিগকে লুক্কায়িত অবস্থায় থাকিতে হইবে। 

বিশেষ বিবেচনা করিয়। দেখুন, এন্প প্রস্তাবে যদি আপ- 
নার! সম্মত হইতে চাছেন, তাহা হইলে আমাকে বলুন, 
আমি আপনাদিগকে মুক্তি প্রদান করি। 

গোফুর । এ বিষম কথ।। এরূপ অবস্থায় আমরা কিরূপে 

জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব? 

হোসেন। অপর কোন উপায়ে যখন আপনাদিগের 

বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, তখন এই উপায় অবলম্বন না 
করিলে, আর উপায় কি? আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপ- 
নার নিজের জীবনের মায়া তত না থাকিলেও থাকিতে 

পারে) কিন্তু ই! ভিন্ন ওস্মানের জীবন আর কিরূপে রক্ষা 

হইতে পারে? যেসকল দেশে এতদিবস বাস করিয়াছেন, 

সেই দমকল, দেশে ন। হয়, আর নাই থাকিলেন। অপর 
স্থানে, গমন করিয়া সেই স্থানে পরিবারগণের সহিত বাস 
করুন। আমি নিজে পারি, বা অপর কোন লোক রাখিয়! 



ঘর-পোড়া লোক । ৩৩ 

পারি, জমিদারীর বন্দোবস্ত করিব। আবশ্তক হইলে সময় 

সময় আপনার নিকট গমন করিয়া পরামর্শ গ্রহণ করিব। 
আপনারা সেই স্থানে বসিক্া বসিয়া জমিদারীর উপসত ভোগ 
করিতে থাকিবেন। | 

গোফুর। এরপ স্থান আমরা কোথায় পাইব ? 
হোসেন। এরপ স্থানের অভাব নাই। অনুসন্ধান করিয়া 

এত বড় পৃথিবীর ভিতর ওরপ স্থান আর বাহির করিতে 
পারিব না? 

দারোগা । যর্দি আপনার! এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হন, 
তাহা। হইলে ওরূপ স্থান অনেক পাওয়া যাইবে । আপাততঃ 

আপনারা কোন প্রধান সহরে গমন করিয়া তথায় বাস 

করুন। পরিশেষে উপযুক্তবূপ স্থান ঠিক হইলে সেই স্থানে 
গমন করিবেন। 

গোফুর। এমন কোন্ সহর আছে যে, সেই স্থানে 
আমর! অপরের অজ্ঞাত ভাবে বাস করিতে পারিব? 

দারোগা । হয় কলিকাতায় গমন করুন, না হয় বোস্বাই 
সহরে গিয়া একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া আপনাপন নামের 
ও বাসস্থানের পরিবর্তন করিয়া! বাস করুন। কোন কাধ্যের 

নিমিত্ত আপনারা বাড়ীর বাহিরে গমন করিবেন না, বা 
পরিচিত কোন লোকের সহিত দাক্ষাৎ করিবেন না। তাহা 

হইলে আ্বাপনাদিগকে কেহই জানিতে পারিবে না। ইচ্ছা 

করিলে পরিবারবর্ণের সহিতও সেই স্থানে বাস করিতে 

পারেন। টৈবল* দেশ হইতে চাঁকর-চাকরাণী সঙ্গে গ্রহণ 
করিবেন না। নৃত্বন স্থানে গমন করয়! সেই প্রদেশীয় নূতন , 



৩৪ ধায়োগার দ্র, ৭৬ম সংখ্যা। 

চাকর-চাঁকরাণী নিধু্ত করিবেন। তাহা! হইলে তাহার! আপনা- 
দিগের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিবে না। এইরূপে ছুই 

পাচ বৎসর অতিবাহিত করিতে পারিলে, আর সবিশেষ 

কোনরূপ তয়ের কারণ থাকিবে না। 

গোফুর। তাহা! ত হইল, আমরা যেন এইরূপ উপায়ে 
জীবন রক্ষা করিলাম! কিন্তু ছুই ছুইটা প্রাণদণ্ডের আদামী 

ছাড়িয়। দেওয়া অপরাধে আপনার কি হইবে? অবস্তই 
তাহার জন্ত আপনাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে? 

দারোগা । রাজদণ্ডে আমি দণ্ডিত হইতে পারি। এই 
অপরাধে আমার কারাদণ্ড হইবে, কিন্ত আমার প্রাণদও 

হইবে না। আমি কারাবাসে গমন করিয়া যদি ছইজনের 

জীবন রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার তাহাতে 
কোনরূপ কষ্ট হইবে না। আপনার নিকট হইতে আমি 
যে অর্থ গ্রহণ করিতেছি, তাহা হইতে আমাকে কুড়ি পচিশ 

হাজার টাক! ব্যয় করিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, 

আমার জেল হইলে, তাহার দ্বারা আমার স্ত্রী-পুত্র সকলে 
জীবনধারণ করিতে পারিবে । অথচ আপনার্দিগের কিরূপ 
উপকার করিতে সমর্থ হইব, একবার তাছা মনে করিয়া 

দেখুন দেখি। 
গোফুর। আমাদিগের জীবন রক্ষা করিবার নিমিষ্ক আপ- 

নাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, এরূপ উপকার আমি 
প্রার্থনা করি না। কিন্ত আপনার পরোপকারিভার নিমিত্ত 
আমি আপনাকে ধন্যবাদ ন1 দিয়া থাকিতৈ পাঁরিলাম না, 

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনার মঙ্গল হউক। 



ঘর-পোড়। লোক । ৩৫ 

দ্বারোগা। আষার নিষিত আপনাকে ভাবিতে হইবে ন।। 
সহজে আমাকে কেহ জেলে দিতে পারিবে না । তবে জীশ্বর 
না! করুন, যদি আমি কোনরূপ গোলযোগে পতিত হই, 
তাহা হইলে হোসেনকে বলিয়! দিন, তিনি যেন আমাকে 

সবিশেষনপ সাহায্য করেন,-তা লোকের দ্বারাই হউক, বা 
অর্থের দ্বারাই হউক । 

হোসেন। হোসেন এরূপ নীচ-প্রক্কৃতি-বিশিষ্ট লোক নহে 

যে, আপনাকে এইরূপ সাহাধ্য করিবার প্রয়োজন হইলে, 
মনিবের আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে । 

দারোগা । এখন আপনার্দিগের এখানে আর অধিক 

বিলশ্ব করিবার প্রয়োজন নাই । শীপ্র আপনার! এখান হইতে 

প্রস্থান করুন। নবাত্রির ভিতরেই আপনাদিগকে এতদূরে গিক্না 
উপস্থিত হইতে হইবে যে, অনুসন্ধান" করিয়াও পুনরায় ঘেন 
আপনাদিগকে আর পাওয়। ন1 যায়। 

হোদেন। আমরা এখন কিরূপ উপায়ে এই স্থান হইতে 

গমন করিব ? | 

দারোগা । আমি তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি । 

এই বলিয়া দারোগা. সাহেব তাহার বিশ্বাসী দুইজন 
এক্কাওয়ালাকে ডাকাইন্তে কহিলেন। একজন প্রহরী গিয়! 

তাহাদিগকে ডাকিয়া! আনিলে, দারোগা! সাহেব তাহাদিগকে 
কহিলেন, “তোমাদিগের খুব দ্রুতগামী ঘোড়া আছে ?” 

এক্কচচালক। আছে। | 

দারোগা । সঙ্গস্ত রাত্রিতে কত ক্লোশ পথ অতিবাহিত 
করিতে পারিবে ?. 



৩৬ ঘারোগার ঘণ্তর, ৭৬ম সংখ্যা। 

এন্কাচাঁলক। ত্রিশ ক্রোশের কম নহে! চল্লিশ ক্রোশ 

যাইলেও যাইতে পারি। 

দারোগা । এখান হইতে * * * রেলওয়ে ষ্টেশন 
পঁয়তাক্লিশ ত্রোশ হুইবে, বেলা! নয়টার ভিতর সেই ষ্টেশনে 
ইহাদিগকে পৌছিয়৷ দিতে হইবে। 

এক্াচালক। ভাড়া কত দিবেন? 

দারোগা । কত চাহ? 

এক্কাচালক ৷ ছুইখানি একায়. পনর টাকা করিয়! ত্রিশ 

টাকা লইৰ। 

দারোগা । তাহাই হইবে। তত্থ্যতীত তোমরা €ষ কোথায় 

গিয়াছিলে, কাহাঁকে লইয়া! গিয়াছিলে, এবং কাহার আদেশে 
গিয়াছিলে, এ কথা কিছুতেই কাহাকেও বলিবে ন1। ইহার 
নিমিত্ত তোমাঁদিগের প্রত্যেককে পঞ্চাশ টাঁকা করিয়া আরও 

এক শত টাকা প্রদান করিতেছি। তোমরা! তোমাদিগের 

একা এখনই লইয়া আইস। 
দারোগা সাহেবের কথা শুনিয়া! একাওয়ালাগণ তাহা 

দিগের একা আনিবার নিমিত্ত আপন হ্থানে গমন করিল। 

হোসেন এক লক্ষ কুড়ি হাঁজার টাকা দারোগা সাহেবের 

হস্তে প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে . এক্কা-চাঁলকপণ 

আপনাপন এন্বা আনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হৃইল। 
দারোগ। সাহেবের আদেশমত হোসেন তাহাদিগের হস্তে 

এক শত ত্রিশ টাকা প্রদান করিয়া গোঁফুর খা, ও ওস্মান 
থ। এবং দুইজন 'পরিচারকের সহিত সেই এক্কায় আরোহণ 

করিয়! ক্রতগতি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার 
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 বয়োগা সাহেব উভয়ের হস্ত হইতে হাতকড়ি খুলিয়া 

লইয়া! হোসেনকে বলিয়া দিলেন, “ইহাদিগকে কোন স্থানে 

রাখিস দিয়া, ছুই চারিদিবদ পরে একবার এখানে আসিয়! 

এদিকের বিক্প অবস্থ। ঘটে, তাহার সংবাদ লইর়! যাইবেন।” 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 

গোফুর খ প্রভৃতি সকলে সেই স্থান হইতে গমন করিলে 
পুর, যে পাঁচজন প্রহরী আসামীদ্ধয়কে আনয়ন করিয়াছিল, 

দারোগা সাহেব তাহাদিগকে ডাকাইলেন। তাহার! তাহার 
নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, 
পতোমরা যে খুনী মোকদ্বমার আপামীদ্ব়কে আমার থানাক্. 
আনিয়াছ, তাহারা কি সমস্ত রাত্রি এই থানায় থাকিবে ?৮ 

প্রহরী। হ!। কল্য প্রতাষে আমরা উহ্াদিগকে লইয়! যাইব 
দ্ারোগ|!। তোমরা আসামীঘ্বয়কে, নিজ জিম্মায় হাজতে 

রাখিয়াছ, কি আমাদিগের জিন্মা করিয়া দিয়াছ? 

গ্রহরী। আপনাদিগের জিম্মা করিয়া দিয়াছি। 

ক্গারোগা। যে সময় তোমরা আসামীদ্ব়কে এখানে 

আনিয়াছিলে, সেই সময় আমি থানায় উপস্থিত ছিলাম না 

জমাদার*দাহেব ছিলেন । তিনি আসামীঘয়কে থানার ডায়েরী- 
ভৃক্ত করিয়া লইয়াছেন কি? 

প্রহ্রী। বোষ হয়, লইয়া থাকিবেন। 
9... 



৩৮ দ্বারোগার দর, ৰ ঠ খউম লখ্যা। 

দারোগা)  আলামীলকে ভোমরা যে স্মিত জিনমা 
করিঝ। দিয়াছ, তাহার নিমিত্ত তোমরা রস্র পাইয়া কি? ?. 

প্রহরী। না। | 

প্রহরীর এই কথা শুনিয়া বারোগা সাছেষ জা 
লাহেবকে ডাকাইলেন, এবং তাহাকে কছিলেন, ৭ধুনী মোক- 
দমার আদামীদয়কে ভায়েরীতৃত্ত করিয়া না কি?” 

জমাদার। লইয়াছি। 

দারোগা । তবে মেই আসামীদ্বয়ের নিত উহাদ্দিগকে 
রসিদ দাও নাই কেন? [ও 

জমাদ্ধার সাহেব “এখনই রসিদ দিতেছি" এই বলিয়! 
দারোগা মাহেবের বন্থুখেই একথানি, রসিদ লিখিয়া চিঠি 
গ্রণকে প্রদান করিলেন। 

রসিদ প্রদান করিবার পর দারোগা লাছ্টেব প্রহ্থরীর্গণকে 

কহিলেন, “তোমর! এখন আনামীর রসিদ পাইয়াছ, আসামী- 

বরের নিমিত্ত এথন আর তোমাদ্দিগের জবাবদিহি নাই। 
এখন তোষর1 সন্গিকটবর্তী বাজারে বা সবাইয়ে গমন করিয়া 
অনাপাসেই সেই স্থানে আহারাদি ও বিশ্রাম লাভ করিতে 

পার। কল্য প্রাতঃকালে আগমন করিয়া! এই রসিদ আমাকে 
প্রতার্পণ পূর্বক তোমাদিগের আ্মাসামীতয়কে লইয়া ঘাইও 1” 

প্রহরী । থানার ভিতর ামাদিগের থাকিতে ৫কান 
আপত্তি আছে কি? ূ 

দারোগা। আপত্তি কিছুই নাই। তবে দাদার থানায় 
স্থান অতি মন্বীর্ণ, নিরর্ঘক কষ্ট সন্থ করিয়া এই স্থানে থাকি- 
বার কোন প্রয়োজন নাই। বাজারে থাকিবার উত্তম স্থান 
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খাছে।.: এই থানার একজন প্রহরীকে সঙ্গে লইয়! যাও। 

সে তোমাদিগকে. উৎকৃষ্ট. স্থানে রাখিয়া আসিবে । ইহাতে 

তোমাদিগের কোনন্ধপ ব্যয় ৮৪ অথচ সুখে সারি 

গারিবে। . র্ 

এই বলি দারোগ! সাহেব উহার থানায় একজন 

প্রহরীকে ডাকিলেন, এবং তাহার সমভিব্যাহারে সেই গ্রহরী 

পাঁচজনকে বাজায়ে পাঠাইয়! দিলেন ও বলিয়া দিলেন, 

“ইহাদিগের আহারাদি করিতে যাহা কিছু ব্যয় হইবে, তাহা 
ধেন দোকানদার প্রহরীগণের নিকট হইতে গ্রহণ না করিয়! 

আমার নিকট হইতে লইয়া যায়” 

প্রহরীগণ সেই স্থান হইতে গমন করিলে পর, দারোগা 
সাহেব জানার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পআমাদিগের 
এই থানার প্রহরীর সংখ্যা দশজন, তাহারা সকলেই থানায় 

উপস্থিত জাছে কি? 
জমাদার। না) তিনজন আজ ছুইদ্িবস হুইল, দুইজন 

আসামী লইয়া সদরে গমন করিয়াছে। 
দারোগা । তাহাঁদিগের ফিরিয়া 'আমিতে কয় দিবস 

হইবে? | 
জমার্দার। চারি পাচদিবধের কম তাহারা ফিরিয়। 

আসিতে পারিবে না । 

দারোগা । আর সাতজন? 

জাপার | তাহাদিগের মধ্যে তিনজন উপস্থিত আছে। 

ঞকজন আপনার সছিত গমন করিয়াছিল, সেও এখন থানায় 

উপস্থিত জাছে) কিন্তু উপস্থিত বলিতে পারিতেছি ল1। 



৪৬ ঘারোগার, দপ্তর, গ্ঙম সংখ্যা । 

কারণ, "মাপনি বা.-আপনার: সমতিতাছারী দেই ফি 
আসিয়াছেন, তাহা এখনও: ডাত্েরীসৃতঃ হয় লাই). 

দাযোগ1। আমি প্রহরীর সহিত মত হইতে কিছ 
আসিয়াছি, ইহা ভায়েরীতকত করিয়া লও, .এবং তোমার 
নিকট খানার চার্জ ছিল, : তাহা "আমাকে দেওয়া হইল, 
ইহাও ভায়েরীতে লিথিয়া' জও।. আরও লিবিয়া রাখ যে, 
থানায় যে ছইজন খুনী মৌকদামার আসামী জাছে, তাঁহাও 
থানার চার্জের. সহিত আমার জিম্মায় দেওয়া হইল 

দারোগ। সাহেবের কথা শুনিয়া জমাদার সাহেব ভাহাই 

লিখিয়া ডায়েরী পুস্তক আনিয়। তাহাকে দেখাইলেন। তিনিও 

দেখিয়া আসামীর পহিত . থানার চাক" পুনং প্রাণ্তি-স্বীকার 

লিখিয়। দিলেন; এবং জমাদার সাহেবকে কহিলেন, প্তিন- 
জন কনষ্টেবলের সহিত তুষি 'রৌদগন্তে গমন কর। ইহ! 
ট্েশন ডায়েরীতে লিখিয়া৷ রাখিয়। তোমরা এখমই থান? 
হইতে বহির্গত হ্ইয়া ষাও। অবশিষ্ট চারিজন প্রহরী কেবল 
মাত্র থানায় আমার দহিত অবস্থিতি করুক |” 

হ্বারোগা সাছেবের আদেশ প্রতিপালিভ হইল । উনারা 
সাছেব তিনজন কনষ্টেবলের সহিত আপনাকে ষ্টেশন ডায়েরীতে 
থরচ লিখিষা। থানা হইতে বহির্থত হুইয়া: গেলেন । 

জমাদার সাহেব থানা হুইতে বহিগ্গত: হইয়া! ফাইবার 
কিয়ৎক্ষণ পরেই, দারোগা! সাহেব, যে প্রহরী চারিজন থানায় 
উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে ভাকাইলেস, তাহাদিগের "মধ্যে 

যে অল্লদিবসের চাকর, তাহাকে কহিজেন/ তোমার কন 

বৎসর চাকরী হইয়াছে?” 
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..৯ম প্রহরী । বার বৎসর -হইওৰ ।.. 

ম্বারোগা। তোমার বয়ঃক্রম এখন কত হইয়াছে ? 
১ম প্রহরী । চক্লিশ ধংসর হইবে। 
দারোগা । তবে তুমি আরও পনর বৎসর চাকরী করিবে। 

. স্জ প্রহরী । বদি শরীর ভাল থাকে, বা আপনারা যদি 

অনুগ্রহ করেন। 

দ্বারোগা। তোমার বেতন এখন কত? 
১ম প্রহরী । সাত টাক। 

দারোগাঁ। আর কত বাঁড়িতে পারে, আশ! কর? 

১ম প্রহরী । আর কতই বাড়িবে, জোর আট টাক হইবে। 
দারোগা । আট টাকার হিসাবে, তোমার এক বৎসরের 

বেতন হুইতেছে-_ছিয়ানবব,ই টাকা। 

১ম প্রহরী । যাহা. হয়। 

দারোগ। । তাহ! হইলে তোমার পনর বৎসরের বেতন 

হইতেছে, এক হাজার চারি শত চল্লিশ টাকা। 

১ম প্রহরী। হিসাবে যাহ! হয়। 

দারোগা । আর পনর বৎসর পরে যদ্দি তুমি পেন্সন্ নাও, 
এবং দেই সময় যদি তোমার বেতন আট টাক! হয়, তা! 

হইলে তুমি মাসিক চারি টাকা হিসাবে পেন্বন্ পাইতে পারিবে। 
১ম প্রহরী । তাহাই হুইবে। 

দ্বারোগ।। তাহা হইলে বসরে তোমার পেন্মন্ হইবে 
আটচঙ্লিশ টাক কেমন ? 

১মব্প্রহরী। হা মহাশয় ! 

দারোগা যখন তোমার বয়স পঞ্চানন বর হইবে, 



৪২. দ্রারোগার দণ্তরঃ ৭৬ম সংখ্যা । 

সেই সময় তোমার পেন্বন. হে পদ হার + পর, 

তুমি আর কতদ্দিবস বাচিবে? 

১ম প্রহরী |. তাহা. কে মি খানে. বশ বখসরও 

. দারোগা । দশ বৎসর জেন, মনি ছবি, পনর, রংসরও 

বাচ, তাহা হইলে পেন্রন্বাবুদ তুমি সাত শত রি টাক 
পাইতে পার। কেমন না? :..: ৮. 

১ম প্রহরী । ই মহাশয়?! রঃ 

দারোগা । তাহা হইলে আব হইতে, চির 
'বাঁচিবে, তাহাতে তুমি ছুই হাজার এক শত যাট টাক! 
বেতন বাঁ পেন্সন্ পাইবে । 8৩ এ 

১ম প্রহরী । হা। 

দারোগা । এখন তোমাদিগকে টি কার্ড করিতে 
হইবে। সেই কার্য করিলে হয় ত তোমার্দিগের চাকরী যাইলেও 
যাইতে পারে; কিন্ত আমি যেরূপ ভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত 

হইয়াছি, তাহাতে চাকরী না ফাইবারই সম্ভাবনা । তথাপি 
তাহ। অগ্রেই ধরিয়া লও । ধরিয়া লও, এই কার্যে ভোমাদিগের 

চাকরী গেলে, তোমাদিগের প্রত্যেকের ছুই হাজার এক শত 
ষাট টাকার অধিক ক্ষতি হইবে না, কেমন? . 

সকল প্রহরী। উহার অধিক আর কি করিয়া ক্ষতি হইবে ? 
দারোগা । সেই টাক! আমি তোমার্দিগকে এখনই ধএক- 

বারে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তদ্্তীত আমার 

কাধ্যের নিমিত্ত তোমাদিগকে আরও কিছু আমি" প্রদান 

করিতেছি, অর্থাৎ তোমাদিগের শ্রতোককে আামি তিন হাজার 



মিরগোড়া লোক । : ৪৩ 

করিয়া টাকা রান করিতেছি, গ্রহণ, কারয়া আমার কার্যে 
ই কর। :... 
এই বলিয়া দীরৌগা সহ্য: শ্রতোককে তিন হাজার 

টিন চারিজ্জনকে মোট বার হাজার টাঁকা প্রদান করিলেন 
এবং কহিলেন, «কেমন, এখন তোমর! আমার কার্য করিতে 

প্রস্তত জাছ 15 | 

প্রহ্রীগণ। আমরা সকল টিন আপনার কাঁধ্য করিতে 
প্রস্তত। এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে বলুন। 

দারোগা । আঁর কিছুই করিতে হইবে না। এখন তোমরা 
গোরস্থানে গমন কিয়! আজ যে সকল মৃতদেহ মাটি দেওয়া 

হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে ছুইটী দেহ উঠাইয়। আন। 
কেমন পারিবে ত? 

গ্রহরীগণ। এই সামান্ত কার্য আর পারিব না? 

 দ্বারোগ!। এ কার্য সামান্ত নছে। কারণ, এই কাধ্যের 

নিমিত্ত তোর! অপর কাঁহাঁর৪ সাহাধ্য গ্রহণ করিতে পারিবে 

না। নিজ হস্তে খনন করিয়া তোমার্দিগকে সেই স্থান 

হইতে মৃতদেহ উঠাইতে হইবে, এবং রান উহা বহন 
করিয়া আনিতে হইবে । 

প্রহরীগণ। আমরা চারিজন আছি। সুতরাং এ কার্যের 
নিমিত্ত আমাদিগকে "আর কাহারও সাহাযা গ্রহণ করিতে 

হইবেন) অনায়াসেই এ কার্ধ্য আমর! সম্পন্ন করিতে পাঁরিব। 
্ীলোকের মৃতদেহ না, পুরুষের মৃতদেহ আবশ্তক? 

“দারোগা । আীলোকের মৃতদেহ আবশ্তক নহে, পুরুষের 
হৃতদেছের প্রয়োজন । | 



৪৪ দারোগার ছতর, গম সংখ্যা | 

২য় প্রহরী ।, উহার কায দবীরনা। নাই।. ন্ত 
ভাগে আমি একবার গোরস্থানে, 'খিয়াছিজাম, 'আমার সন্থুথে 
চারিটা পুরুষের স্কৃতদেহ মাটি দ্বেওয়া হইয়াছে । উহা হইতে 
অনায়াসেই আমরা ছুইটা উঠাইয় :আমিতে .পারিব 

দারোগা । যেকবর কইতে মৃতদেহ উঠাইয় লইবে, মৃত্তিকা 

দিয়া সেই কবর পুনরায় পূর্ণ করিয়া দেওয়া আবস্তক। 
৩য় গ্রহরী। এ কথা কি আর. আমাদিগকে আপনার 

বলিয়া দিতে হইবে? টং 4 
দারোগা! । তোমরা বুদ্ধিমান্, তাহা আহি জানি। তথাপি 

যদি ভুলিয়া! যাও, এই নিমিত্ত পূর্ব হইতেই তোমাদিগকে 
তর্ক করিয়া দিতেছি। 

৪র্থ প্রহরী। সেই মৃতদেহ আমরা কোথায় আনিব? 

দারোগা । '.এই স্থানেই জানিবে, ৮ থানার ভিতরেই 
আনিবে। 

এই কথা শুনিয়! সকলে টাঁকাগুলি আপন আপন বাক্ে 

বন্ধ করিয়া দারোগা সাহেবের আদেশ প্রতিপালনার্থ গমন 

করিল। যাইবার সময় দারোগ! সাছেব কহিলেন, “তোমরা 
তোমাদিগের যে সকল টাঁক। আপনাপন বাক্সে বন্ধ করিয়। 
রাখিলে, মৃতদেহ আনিবার পর সেই টাক সেই স্থানে রাখিও 
না; বাক্স হইতে বাহির করিয়। আপনাদিগের সঙ্গেই 

রাখিও। রাখিবার স্থবিধা, হুইবে বলিয্নাই, নগদ টাকার 
পরিবর্তে আমি তোমাদিগকে নোট প্রদান করিয়াছি ।” 

প্রহরীগণ থান! হইতে. প্রস্থান করিলে পর, অনেকক্ষণ 

পর্যন্ত দারোগ। মাহেব বনিক বসিয্া: নানানধপ ভাবিতে 



লাগিলেন? পরিশেষে নিজেও খানা রা রত হা 
সেই. গোরস্থান অভিমুখে গমন..করিলেন।. :.. . 

. লেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, হর পরি গরহী 
গণ প্রায় কীধ্য শেষ করিয়া আনিক্সাছে। একটা সৃতদেহ 
কবর হইতে: বাহির, করিয়া উপরে রাখিয়াছে, অপরটী করেন 

ভিতরেই আছে). কিন্ত তাহার স্বৃত্তিক খদন করা হইয়াছে। , 
এই অবস্থা দেখিয়ু! ক্কারোগ। বাহেব পুনরায় থানায় প্রত্যাঁ* 

বর্তন' করিলেন। তাহার আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রহ্রীগণ 

দুইটা মৃতদেহের সহিত উপস্থিত হুইল। আপসিক়্া দারাগা 

সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, “এই মৃতদেহ কোথায় রাখিয়। দিব?” 
উত্তরে দারোগা যাহেব কহিলেন, “উভয় মৃতদেহই হাজতের 

ভিতর রাধিম্বা দেও”: প্রহরীগণ তাহাই করিল। তথন 

তিনি তাহাদিগকে জিক্তামা করিলেন, “কব হইতে মৃতদেহ 
উঠাইবার সময় বা উহ্থা বহ্ম .কন্িয়া থানায় আনিবার সময়, 

অপর' আর কেহ দেখিয়াছে কি?” 

উত্তরে প্রহরীগণ কহিল, প্না মহাঁশর ! কেছই দেখে 
নাই। দেখিলেও, যেরূপ তাবে আমরা! উহ্বাদ্িগকে আনি- 
য়াছি, তাহাতে কেহই কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারিবে না” 

দীরোগ!। : ধাহ। হউক, আমরা পাঁচজন ব্যতীত এই 

মৃতদেহের কথা আর কেহই অবগত নহে। সাবধান! এ 
কথা কোনন্ধপে যেন কেহই. জানিতে না পারে । অপরে 
জানিতে পাঁরিলে, আমারও চাকরী থাকিবে না। তোমাদিগেরও 
চাকরী থাকিবে না। অধিকন্ত জেলে যাইতে হুইবে। 

। না মহাশয়! : এ বথা কেহই জানিতে 



৪৬. (ছারোগার খর, সদ সংখ্যা। 

পান্ধিষে না। আমাদিগের যুকে কাশ মা তল নমর 

এ কথা কিছুই আকাশ করিৰ না: | 
ইছার পর দারোগা 'সাহেষ সো বা ও গানের হতে 

ধে হাতকড়ি ছিল, এবং তাহার! প্রস্থান করিবার সময় 

তিনি যে ছাতকড়ি খুলিয়। রাখিয়াছিলেন, সেই হাতঞচড়ি লইয়া 
হাজত-গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং সৃতদেছদবয়ের ছুই 
হস্তে সেই হাতকড়ি লাগাইয়া ফিলেন।. পরিশেষে হাঁজতের 
রর আঁিয়া হাজত-গৃঁহের তালা! বাহির হইতে রন্ধ -করিয়! 
দিলেন। আসীমীঘয় হাঁজভ-গৃঙ্থে খাকিবার সময় সেই হাঁজত- 
গৃহের বাহিরে যেরপ্প ভাবে প্রহরীর পাহারা ছিল, সেই 
চারিজন প্রহরীকেই সেইরূপ ভাবে পাহারায় নিযুক্ত করিয়া 

রাখিলেন। এই সকল কার্ধ্য শেষ করিতে রাত্রি বারট। 
বাঞজিয়া গেল। 

রাত্রি আন্দাজ তিনটার সময় থানার বাটীর ই তিন 
স্থানে একবারে ধূ ধু করিয়া আগুন জলিয়া উঠিল, হাজত- 
গৃহও আলিতে লাগিল। তিনজন প্রহরী সেই লমর থানার 

তিতর শঙ্গন করিয়াছিল, কেবলমাত্র একজন প্রহরী হাজতের 

সম্মুখে পাহারায় নিযুক্ত ছিল।  কিরূপে থানার চতুর্দিকে এক- 
বারে অগ্নিময় হইল, তাছা! সেই প্রহরী কিছুমাত্র জানিতে 
না পারিয়। ধেদন চীৎকার করিগা। উঠিল, অমনি" সঙ্মুথে 
দারোগ! সাহেরকে দেখিতে াইল। . ... 

দারোগা! তাছাঁকে কহিলেন, প্চুপ কর। অপর প্রহরী- 
গণকে লীত্ত উঠাইয়। ঘ্েঞ্, এবং আফিসের কাগজ-পতর যদি 

কিছু-বাহির করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর। হাঁজত-গৃছের 



চাবি আমাকে এস. ক্র. হা প্র চাবিনম্নধ রি 
কোন কথা উঠে, ভাষা (হই ইমা :বলিও,। থানায় 
সমান লাগিতে দেখিয়াই সামি জতপদে, দারোগ! সাহেবকে 

সংবাদ দিতে গিয়াছিলায়, সেই জয়য় ছাদ্ছতের চারি আমার 

হস্ত, হইতে য়ে কোথায় পড়িয়। যায়, তাহার কিছুই স্থির 
রুরিত্ে গান্ধি নাই। পরিশেয়ে আমি ও দারোগা সাহেব 
হাজতের দরজ] তাঙ্গিয়া জাসামীদ্বয়কে বাহির করিবার নিমিত্ত 
অনেক চেষ্টা করিলাম; কিন্ত কোনরপেই সেই দরজা তাঙ্গিয়] 
উঠিতে পারিলাম না । দেখিতে দেখিতে থানার সছিত হাজত- 
গৃহ ভন্মে পরিণত হইয়া গেল। জ্মপর প্রহরীগণ তাছাদিগের 
সাধামত সরকারী কাগজ-পত্র অনেকগুলি বাহির করিয়াছিল, 

কিন্তু সমস্ত বাঁছির করিয়া উঠিতে পারে নাই |» 
থানা গ্রামের বাছিরে। গ্রাম হইতে লোকজন আসিতে 

আমিতে হাজত-গৃছের সহিত সেই থানা তন্মে পরিণত হইয়! 
গেল। দশ পনর মিনিটের মধ্যে সেই থানার আর কিছু- 
মাত্র চিহনও রহিল ন1। 

“থানায় হঠাৎ আগুন লাগিয়া, ছুইজন আসামীর সহিত 
উহা তন্মে পরিণত হইয়াছে” এই সংবাদ উর্ধতন কর্মমচারী- 
গণের কর্ণ গোর ছুওয়ায়, তাহারা আসিয়া ইহার অনুসন্ধান 

করিনেন। কিরূপে থানায় অগ্নি লাগিল, তাহার কোন 
প্রমাণ পাওয়া গেল ন|। কিন্তু ইহা সাবাস্ত হইল যে, 
কোন ব্যক্তি উহাতে জপ্নি প্রদান করিয়াছে। তাহার! সেই 
দগ্ধাবশিষ্ট মৃতদেহদ্ধয়কে হাতকড়ির দ্বারা আবদ্ধ দেখিয়া, 

ইছাই স্থির করিলেন যে, গোঁফুর খা ও তাহার পুজ ওসমান 



৪৮ যোগার খন সংখ্যা । 

ধানত| রশতঃ খানায় শা লািবাছে, ৮৩ তাহারা 
কর্মৃযুত হইল মা্র। এদিকে: +গোছুর খী ও ওম্যান ছুরদেশে 
লুক্ধায়িত অবস্থায় কাঁলযাগন রঝিতে: লার্সিলেন কিন্তু কিছু 

দিবস পরে লোকমুখে প্রকাশ হইয়া. পপ্ড়িল যে, তাঁহার! 
পুড়িয়! ফরেন রাই, এখনও জীবিত আছেন। অমুসন্ধানে 

তাহার কতক অ্রমাণও: হইল, ফিস কশ্ চারীগণ জেলে নি 
পারে, এরূপ. কোন শন হী ধেবনা। ক এ 
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]2য5০তাস ৩8185 ]০, 27, দারোগার দপ্তর ৭৭ম সংখ্যা। 

(খর কলির ভিউ নিজ নি নে সফল 
নিিররিনির 

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 
র্ 

সিকৃদারবাগান বান্ধাব পুস্তকালয় ও. 
সাধারণ পাঠাগার হইতে 

'জীবাপীনাথ নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত । 
টিন নি 

4411 7717775 18456706৫, 

সপ্তম বর্ষ।] সন ১৩০৫ সাল। [ ভাডু। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 

কলিক্টীতাবানী বলা যাইতে পাঁরে। এখন তীছার বয়ঃক্রম যদি 
ষাট বৎসরও না| হইয়া থাকে ) কিন্তু পঞ্শন্ন বৎসরের কম কোন 
প্রকারেই হইবে নী। ধরন ইহার বরঃক্রম আঠার-উনিশ বৎসর, 
সেই সময় ইনি প্রথম কলিকাতীয় আগমন করেন, এবং সেই 
সময় হইতেই তিনি কলিকাতায় বাঁস করিতেছেন। ছুই এক 
বৎসর অন্তর কখন কখন তিনি আপনার দেশে গমন করিয়া 
থাকেন সত্য ; কিন্ত সেও ছুই একদিবসের নিমিত্ত । ইনি কলি- 

কাতীয় সপরিবারে বাস করিয়া থাকেন। 

আফিসে একটা সামান্ত চাকরী সংগ্রহ করিয়া গ্বন। পরিশেষে 
যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়। ও নিজের কাঁ্্য-দক্ষতা দেখাইয়া, তিনি 
ক্রমে ক্রমে আপনার মনিবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন; স্মৃতরাং 
দিন দিন আশাই ভাহার পদের উন্নতি হইতে থাকে । 



৪ ্বারোগার দপ্তর, ৭৭ষ সংখ্যা । 

অর্থের সংস্থান কজিতে সম হইযাছিলেন, পড়ান চিকিৎসা 

করিতে তাহাকে তাঁহার অনেক অর্থ বয় করিতে হয় পড় 
আরোগ্য হুইবাঁর পর, তাঁহাকে অর্থ উপার্জনের : পুনরায় চে 
দেখিতে হয়। কারণ, কেবলমাত্র তাহার সামান্ত পেন্সনের 

উপর নির্ভর করিয়া তিনি কোনরূপেই.আপন স্ীবিকা নির্বাহ ও 

পরিবারগণকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইতেন না । ঃ 
৷ পুনরায় কোন স্থানে যদি তিনি একটা চাকরীর সংগ্রহ 
করিতে পারেন, এই ভাবিষ প্রথমতঃ তিনি অনেকরূপ চেষ্টা 
করেন? কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য হইতে পারেন না। তখন 

ব্যবদার চেষ্টা দেখিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সমম্ন তাহার হস্তে 
এরূপ কিছু অধিক অর্থ ছিল না, যাহার দ্বার তিনি কোনরূপ 
একটা ভাল ব্যবদা আরপ্ত করিতে পারেন । সুতরাং অনন্ো- 

পাঁয় হইয়া কোন একজন প্রধান কণ্টন্টীরের অধীনে একটা 
ছোট গোছের কণ্টাক্ট গ্রহণ করেন। এইক্প ভাবে কার্ধ্য করিয়! 

তিনি কখনও কিছু উপার্জন করেনঃ কখন বা 'আবার ঘর হইতে 
তাহাকে লোকসান দিতে. হয়। এইরূপ ভাবে কার্য করিতে 
করিতে তিনি প্রান পনর ঘোল বৎসর অতিবাহিত কৰিযীছেন, 
এখন হার লাভের মধ্যে -এই হইয়াছে: খ্য,' ভীহার হস্তে 
তাহার একটামাত্র পয়সাও নাই! - দ্বীবনধারণের উপাৈর মধ্যে 
পেন্সন্। তথাপি.তিনি স্বাহার সেই কষ্টকর কায পিতা 
করিতে সমর্থ সব ্লাই। 

বি, 



আমি ২ অন্ত বে সময়ের ২  টনা গ ৃ ঠা উপহার 

প্রদান কাঁরিতেছি, সেই সর একটী ছোটবাড়ী প্রস্থত করিয়া 

দিবার নিমিত্ত নি ভাহার প্রধান ক টার নিকট কন্টাক্ট 

নসথানে লেই বাড়ী, ৪৮৪৪ লই ভিত গ্রত্তত 
করিবার উপযোগী বনিয়াদ খনন করা হইয়া গিয়াছে, অথচ 

: পাজমিন্ত্রীর কাধ্য আরষ্ত হয় নাই) এরূপ. সময় একদিবস অতিশয় 
বৃষ্টি হইয়া নিকটবর্তী: স্তপীক্ৃত মৃত্তিকারাশি বৃষ্টির জলে ধৌত 
হইয়া, সেই বনিয়াদের স্থান স্থান পুনরায় পতিত হওয়াতে উহ! 
একরপ পূর্ণ হুইয়া যাঁয়। সেই বনিয়াদের একদিকে সরকারী : 
রাস্তা, এবং অপরদিকে আঁর একজনের একখানি পুরাতন বাড়ী | 

দেই বনিয়াদের মৃত্তিকা লীন স্থানান্তরিত করিয়া, যদি উহাতে 
রাজমিদ্ত্রীর কাধ্য শীপ্র আরম্ভ ন! হয়, তাহা হইলে এক পার্থের 
সরকারী রাস্ত। ভাঙ্গিয়া, পড়িবার, এবং অপর পার্থের সেই 

পুরাতন বাড়ীর দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িবাঁর সম্পূর্ণরূপ সম্ভীবনা । 

কাজেই সেই কার্য যাহাতে গোবিন্দ বাবু শীপ্্ সম্পন্ন করিতে 
পারেন, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন 
প্রকারেই উপযুক্ত পরিমিত মজুরের সংস্থান করিতে পারিলেন 
না। অনেক কষ্টে ছুইটামীত্র মুর সংগ্রহ করিয়া তিনি সেউ 
কাধ্যে নিযুক্ত করিলেন, এবং নিজে সেই স্থানে দণ্ডায়মান 

থাকিয়া উহাদিগের কাধ্যের পরিদর্শন করিতে আরম্ত করিলেন, 1. 
 এইবপে একদিবস সন্ধ্যার পূর্বে তিনি সেই স্থানে দীড়া যা 

আছেন, এবং দুইজন মজুর পুর্ব-কথিত মৃত্তিকা সকল স্থানান্তরিত 
করিতেছে, এমন সময় একটা ভদ্্র-পরিচ্ছদধারী লোক আসিক 



ঙ ফারোগার পাতি ধম সংখ্যা। |) 

হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইল বং গাবিন নাকে রহিল 
“আপনি, কেবলা ছুইটা, ক লয়! কিক্ুপে শ্রই কার্য নির্বাহ 
করিতে সমর্থ হইবেন? "আমি যেরপ অবসথ! দেখিভেছি, তাহাতে 
এইরূপ ভাবে কার্ধ্য হইলে সরকারী নান্তাও অনয নিন 
াশ্শের বাড়ীও পড়িয়া যাইবে 1৪. 7.3. 

গৌবিন্দ। আপনি হা বলিতেছেন: তাহ শ্রকত। আমিও 

দেখিতে পাইতেছি, জরকারী রাস্তা ভািয়। গেলে, বা পার্থের: 
বাড়ী পড়িয়া! গেলে, আমার আর বিপদের শেষ থাঁকিবে না । 

কিন্তু কি করি, সবিশেষ চেষ্ট1! করিয়াও, আমি -উপযুক্ত পরিমিত 
মজুরের সংস্থান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না । 

অপরিচিত। মন্তুরের ভাবন! কি? আপনি ধত মন্গুর লইতে 
ইচ্ছা করেন, আমি তত মুর আনিয়া! আপনাকে প্রদান করিতে 
পারি। কারণ, আঁমার কাধ্য-__কুলি-সরবরাহ করা। আপনি থে 
দিব যত কুলি প্রার্থনা করিবেন, একদিবস পূর্বে আমাকে 
জানাইলে, আমি সংগ্রহ করিয়া তাহ! আপনাকে দিতে পারিব। 

কুলিগণের যে সকল মজুরি 'হইবে, তাহা .তাহাদিগকে আপনি 
প্রত্যহ প্রদান .করিবেন। তথ্যতীত প্রত্যেক কুলির মিমি 

আমাদিগকে ছুই পয়সা অতিরিক্ত দিতে হইবে। . 7 
গোবিন্দ। আপনাকে প্রত্যেক কুলির নিমিত্ত হই পয়স। 

অতিবিক্ত প্রদান করিব কেন? 

.. অপরিচিত। আমানিগের কিছ পর্ন থাকিলে, আপনার 
কার্যে ব্ীমরা হস্তক্ষেপ করিব কেন? আমি যে অতিরিক্ত ছুই 
 পয়নার. কথ! বলিতেছি, তাহা আমি একাকী গ্রহণ করিব না। 
এই কাধ্যের নিমিনত আমার একজন সর্দার আছে, আঁবগ্তকীয় 



: ফ্ুলির-: বন্দোবস্ত করিয়া, কেই উদ আপনার নিকট 
আনিবে। - সেই ছুই পরসা আপনি তাহার হস্তে প্রদান করিবেন, 
উহা আমরা উভয়ে: অংশ করিয়া লইব।. সেই ছুই পা ব্যতীত 
সর্দার আর অধিক ক্ছু প্রদান করিতে হইবে না। 

রা ০ আচ্ছা মহাশয়! আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত 

আছি। ৃ য় 

| রা ভুত হলে কলা আপনার কতগুলি কুলির 
প্রয়োজন হইবে, তাহা আমাকে: বলিয়! দিন; সর্দীরের সমভি- 
ব্যাহারে আমি তাঁহাঁদিগকে পাঠাইয়া দিব। আপনার ঠিকানাও 
আমাকে বলিয়া দিন। | | 

গৌবিন্দ। কলা. দশজন কুনি আমার এই স্থানে পাঠাই 
দিবেন। 

এই বলিয়া গোবিন্দ বাবু তাহার নাঁম ও ঠিকান| একখানি 
কাগজে লিখিয়! সেই অপরিচিত ব্যক্তির হস্তে প্রান করিলেন। 

সেই কাগজখানি লইয়া তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান 
রুয়িলেন।. পরদিবম অতি প্রত্যুষে একজন সর্গার দশজন কুলির 
সহিত আদিয়া গোবিন্দ বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। সবিশেষ 

চেষ্টা করিয়াও গোবিন্দ বাবু অধিক পরিমিত কুলির সংস্থান 

করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন ন1; স্ুৃতয়াং এইরূপ ভাবে কুলির 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়া তিনি মনে মনে অতিশয় অন্তষ্ট হইলেন, 
ও কুলিগুণকে কার্ধো নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পরে কুলিগণ কাধ্য 

করিতে প্রবৃত্ত হইলে সর্ণির সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল; 
যাইবার সময় বলিয়৷ গেল যে, স্যার লময় পুনরায় দে আগমন 

করিবে। কুলিগণ নিয়মিতনূপ কাধ্য সম্পন্ন করিক্না, আঁপনা-, 



৮ রোগা ঘর, বখষ সংখ্যা। হি 
দিগের ম্ূরীগণ্ডা সবি লা রান করিল। সক্যাৰ ডি 
পুর্বে সেই সর্দার, পুনরায় আগমন করিয়া, তাহার নিজের 
পাওনা অর্থাৎ প্রত্োক কুলি ছুই পরা: হিসাবে গ্রহণ করিয়া 
আপন স্থানে প্রস্থান করিল, এবং নর রাকা 

পুনরায় কতগুলি কুলি পরান হা, ইবে,. তাহা গিজঞাস 
করিয়া গেল। ....... রা 

এইব্লগে গোবিদ বাবু রাহ বউ কুলি চাহিতে ৃ 

সেই সর্দার তত কুলিই দিয়া ভীহার কা শেষ বরা দিতে 

লাগিল। এই প্রকারে প্রায় খ্রক মাসের: মধ সর্দার প্রায় 
ডিন টাকার হস ভাহাকে দান করিল। ছে 

শপ 

তীয় দে | 

এইরূপে প্রায় যাসাবধি সবিশেষ সন সহিত সেই সর্দার 
গোবিন্দ বাবুর কাধ্য নির্বাহ করিল ।. সেই সময় সর্দার একদিবস 
কথায় কর্থায় গোঁধিন্দ বাবুকে কহিল, বাবু! কুলি সংগ্রহ 

করিবার ক্ষমতা আমার মথেষ্ট আছে) (কিন্তু নিজের অর্থ নাই।, 

এই সময়ে আমার হস্তে যদি কিছু অর্থের সংস্থান থাঁকিত, তাহা 

হইলে অল্লদিবমের মধ্যেই আমি ই পার ফি 

লইতে পারিতাম 1. টি 
ও গোবিন্দ কিছু অধ থাকলে, জু রগ অধিক মধ 

রর সাস্থান করিতে পাঁরিতে? ৭ 



পর্দার) একজন: সাহেব টি রসাল খুলিয়াছেন। 
দেই আফিসের উদ কুলি দ রবরাহ করা। (সহরের ভিতর বত 

ল আমদানি ও রষ্তানি করিতে ২ ফ্ত রদ আব হে 
তাহার সমজই তিনি প্রদান ফিবেন। এ 

গোবিন্ব। এত কুলি তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিবেন? 
সর্দার |. "নিজের চেষ্টা করিয়া একজন কুলিরও সংগ্রহ করিতে 

হইবেনা। কারণ, তিনি আবার ভন্ান্ত লোককে কণ্ট্নট প্রদান 
করিতেছেন। এই সংবাদ গুনিয়া অনেক কণ্ট্টীর জুটিয়া 
গিয়াছে, অনেকে তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিম! লইতেছে। 
অনেকের বন্দোবস্ত হইয়! গিয়াছে, এবং এখনও অনেক কার 
বাকী আছে। | 

গোবিন্ব। যাহারা বন্দোবস্ত করি লইয়াছে বা লইতেছে, 
তাহাতে তাহাঁদিগের লাভ কি? 

সর্ণার । . জানি. না, সাহেব সওদাগরদিগের নিকট হইতে 
০ কিন্তু তাহার সহিত 

কলির দির টা ভাষাকে দর বিষণ 
লাভ হইবারই..সম্ভাবন! 1. . 

গোবিন্দ। ্রতোক কুলির নিমিত্ত সা টা রর 

করিতেছেন? 

সর্দার। প্রত্যেক কুলির দিবসের কার্থের লিযিবার আন 
ও রাত্রির কার্যের নিমিত্ত দেড় টাকা করিয়া প্রদান করিতেছেদ। 



১. হালোগারগ্র গ সযা 

কা্যের সি 

্ পবা এক লি নিন চারি আনা হইতে 
ছয় আঁনা এবং আঁটি আগী হইতে যাঁ

র আনা, ঝি সাধীন্ লাভের 

কথা! | কিন্তু কি করিব? দ
ীন এই 

পাঁরিতাম। 8
 

গোবিন্দ । ই কার পরাণ কি নার
িনী 

সাজে দিব, দি টাকা রণ বদ ইভ 
সর্দার । টাকা ত সাহ্থেব

 দিবেন অর) বিস্ত ভি
নিত আর 

প্রত্যহ কুলির মনতুরী প্রদন করিব
েন কী তিনি টাকা দিবে হত

 

হ্তায়, অর্থাৎ এক সপ্তাহ মধ্যে আরীদিগের ধত
 টাকার কার্য 

হইবে, সপ্তাহ পূর্ণ হইশেই হিসাব ক তিনি একবারে সম 

টাকা প্রদান করিবেন
 । 17. 

গোবিন্দ। কুলিদিগের বযীও ভুমি সেইপ
 এফ সপ্তাহ পরে 

দান করিও, তাহা হইল
ে আর টাকার প্রয়োজন 

হইবে না। র সর্দীর। কুলিগণ তাহা শুনিবে কেন? রাত 

নার চাকর নহে হে স্থানে উহা নগদ টাকা পাইবে, সই 
স্থানেই উহারা কাধ্য করি

বে। (বিশেষতঃ এক সপ্তা
হকাল' নিজে 

টা পরিবার প্রতিপাধন করিতে” পারে, এরপ সাস্থান 

গোবিন। বি এই কার ভু 
গ্রহণ কর, িন্রকা 

প্রত্যহ কি পর্সিমিত কুলি তোমাকে সংগ্রহ করিতে 
হইবে? 



ক ্ পু... 12305 টিগিি ০ নর 
এসি জীউ... বার ০ মর ৬ এ, 

দি ৬ ৮ 1৭০ দ্ধ (9 র্ রি 

. প্র (তা দিবস রত কি: এন করিতে. হইবে, সাহেব 
ডা অর বনি দিবেন।- সে সমস ঝর! ঠিক করিয়া লইতে 
পারিব।. .প্রথন টাকার সংগ্রহ করিতে. পারিলেই হয়। আপনি 
বদি টাকান্ব- মস করিতে পারেন, ভীহ! হইলে আপনি কেন 
আমাদিখের সহিত হিিত হউন না। টাকার সংস্থান করিবার 
নিমিত্ত আপনি: লাকেয় একটী অংশ গ্রহণ করিবেন, এবং কুলি 
সরবরাহ ও সমস্ত কাধ দেখিয়া গুনির। করিবার নিমিত আমা- 
দিগকে একটা আশ প্রদান করিবেন। ক্লাপনাকে কোন কাধ্য 
দেখিতে হইবে লা: জ্আপনি গৃছে বসিয়া টাকা দিয়াই খালাস। 

কেবলমাত্র সপ্তাহ পরে, একবার সাঁহেবের নিকট গিম্া টাকাগুলি 

আনিতে হইবে. হিসাব-পত্রের নিম্নিভও আপনাকে গমন করিতে 
হইবে না,-তাাও আমরা ঠিক করিয়া রাখিয়া দিব। 

গোবিন্দ'। ম্মাচ্ছা». এ ব্িষষ্বে আমি বিরেচন| করিয়া দেখি । 

গোবিন্দ বাবুর সহিত সর্দারের এইন্প কথাবার্ত| হইবার পর, 
সরদার সে দিবস আপন স্থানে প্রস্থান করিল। পরদিবস নিয়মিত- 
রূপে আবার আসিয়। উপস্থিত. হইল । এক্রথা ওকগা সমস্ত কথার 
পর, পুনরান় পূর্ব প্রজ্জাবিত. .প্লেই কণ্টাক্টের কার্ধোর কথার 
উত্থাপন: করিল, ও কহিল, পক্ষেষন মহাশয় 1 আপনি কণ্টাক্টের 

কাধ্য লহবন্ধে কিরূপ বিবেচনা করিলেন? . ধরি আপনি এই কাধ্য 

করিতে সন্মত হন, তা হইলে কষিকূপ করিবেন, তাহ! এখনই 
জমি জানিতে ইচ্ছ। করি। কারগ, আমাদিগকে. সাহাযা ও 

নিজে ছুই পয়সা উপার্জন রুরিবার নিমিদ্ব আর একক্ন মহাজন 

উপস্থিত হইয়াছেন। তবে আপনার নিকট আমি এতদিবস কার্ধ 



ত ্ হি, রি টি 

সিকি নার ন্যান্সির 

১২ র্ রি, ত্র | না ফ্খ্যা 1 নী ডি । 2. উদ 

লও রি সু পি ঃ এ ৃ 

পারিয়াছেন, এবং আপনারও প্রতি আমার নুঝিতে বাঁধী নাই। 

সুতরাং আপনি রি আমাধিগের সহিত মিলিত ইন), 'তাঁহা হইলে 
অপর মহাজনের নিকট গমন করিতে আমি ইচ্ছা করি না আর 

যদি একাস্তই আপদি এই কার্ধে প্রবৃত্ত না, হন, ভাহ! হইলে 
কাজেই আমাদিগকে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে | : 

গোবিন্ন। তোমাকে অবিশ্বাস করিবার আমার কোন কারণ 

নাই) কিন্তু সধিক. টাকার সাস্থান করিবার ক্ষমতা আমার নাই। 
অল্প টাকার মধ্যে ঘি কারধী শেষ করিতে পার, হালা 
তোমাদিগের প্রস্তাবে ক্ষত হইতে পাঁরি। : | 

সর্দার । যার এ পা এ 
হইবে না। অল্প টাকাতেই আমরা কার্ধোর বন্দোবস্ত করিনা লইব, 
এবং এইরূপে কিছু অর্থের সংস্থান করিয়া লইতে পারিলে, সেই 
অর্থের দ্বারাই পরিশেষে অধিক পরিমিত কার্ে হস্তক্ষেপ করিব। 

গোবিন্দ। নুনকলে আপাততঃ কত টাক হইলে এই কার 
চলিতে পারিবে? | 

সর্দার । আপনি বেপরিদাণে বন রন আমর! 
মই গরিমােই কার্য করব: গাছের মধ্যে হাছার টাকা বাহির 

করিতে পারিলেই হইবে । -.... 
গোবিন্দ । একবারে এ টাকা বাহির করিবার; মত 

আমার নাই। তিন চারিশত টাকার এই কার্ধ চলিতে পারে কি? 

এই টাকায় যদি কার্য্ের বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পার, তাহা হইলে 

আমাকে বলিও.।. আমি দেখিব, ঘদিকোন ০০০০১ 

সংগ্রহ করিতে পারি।. ৃ 



অর টাকার মন খুনি কারী করিম উঠিতে পাঁরিব না। অধিক 
টাঁক হইলে: নেন লীভ অধিক হইত, অল্প টাকায় লাভও সেইরূপ 
অন্ন হইবে ( আপনি ষতদূর পারেন, টাকার চেষ্টা করুন। সাহেবের 
সহিত বৃন্দোরন্ত ভুইৰার পরই কাঁধ্য আরম করা বাইবে। এখন 
আঁপনি সাহেবের নামে এই মর্শে একখানি দরখাক্ লিখিয়। দিন 
ঘে, আপনি বৈরপ কুলি-সরবরাহ করিবার ককার্যো অপরকে কন্ট্ 
দিতেছেন, আমিও মেইরূপ কণ্ট্ক্টি লইতে ইচ্ছা করি। 

গোবিন্দ. আমি কাহার নামে দরখাস্ত করিব? যে সাহেবের 

কথা তোমরা আমাকৈ বলিতেছ, তাহার সহিত আমার পরিচয় 

নাই, এবং তীহার নামও আমি জানি না। রর 
সর্দার । আচ্ছা, তাহার বন্দোবস্ত আমি করিব, আর সাহেবের 

নাম আনিয়। আমি আপনাকে প্রদান করিব। নাম পাইলে আপনি 

সেই নামে - দরখাস্ত লিখিয়া আমার হস্তে প্রদান করিবেন; সেই 
দরখাস্ত লইয়া গিয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং তিনি 
যেরূপ বলেন, তাহ! কল্য আসিয়া আমি আপনাকে বলিব। 

_ এই বলিয়া সর্দার দে দিবসের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিল। 
গোবিনন বাবুও টাকার সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত হইলেন । 

* ] | রি 



পরদিবস প্রসাষেই সর্ধার আসিয়া গো বাুরব্িকট উপস্থিত 
হইল, এবং তীহা হস্তে. এক টুকরাবাগজ শরদান স্বত্তিষ্বা, কহিল, 
“এই কাঁগজে সেই সাহেবের নাম দেখা আছে। অই-নাষে এক 

ঠতিপনীরিটেিউে নিল 
সরদারের কথা শুনিয়া টা শিিলেন।.. এক 

দরখাস্তের মর্ম এইরূপ 0 
চগট্জপরসাি লি ্জ 

মত কুলির সরবরাহ করিতে পাঁরিবে বলিয়া আঁপনার নিকট-দরখাস্ত 
করিতেছে, আপনি. তাহাদিগের মরখাস্ত মগ করিয়! তাহাদিগকে 

কুলি সরবন্নাহ করিবার ক্টয্ট প্রদান করিতেছেন", বদি আমাকে 

সেই তাষে একটা কষ্ট দেন তাহা হইলে আমি করম 
করি, আপনাক্ষ ইচ্ছামত কাঁধ সম্পন্ন করিতে সমর্ঘ হইব. 

গোবিন্দ বাবু দরখীস্তখীনি সর্দারের হস্তে প্রদান চবি 

সত্য; কিন্তু বলা দিলেন, শি একবারে সত কারের বন্দোব্ত 
. “যদি জীনিতে পার মে সাঁছেব আমাদিগকে 

সঙ্গী , তাহা হইলে আমাকে বলিও। আমি 
নিজে গিয়া! সাহেবের নদে সাক্ষাৎ করিয়া, সমস্ত কথা স্থির 

করিয়া আসিব!” 



ইস ছুরি । 5৪ 

* পর্দীর | ভাহাভ হইবেই! আঁপনাঁকে গিয়া সাহেবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া” সমন্ত--বঝৌরপ্ত ঠিক করিতে হইবে। তাহার পর 
আপনার জআদেশমত ক্যাম কুলির সংগরহকরিতে প্রবৃত্ত হইব । 

| বরথাবার্ড। হইবার পর সেই দরধাস্তখানি "লইয়া সর্দার 
সেনিবস লেই সান হইতে শসথান-করিল। 'পরদিবস সন্ধ্যার সময় 

সেই সরা মাসিযা সনরার গোবিন্দ বাবু নিকট উপস্থিত হইল, 

মধুর করিরার্জেন) বধ এই পরধানি লি াপনাকে দান 
করিবার নিহিত 'আবাকে দিয়াছেন” | 
- সর্দারের কথা সনিয়া! গোবিন্দ, বার লই পত্ধানি শনি ও 
পড়ি দেখিলেন 1. দেই পত্রে.সেই সাহেবের সই. আছে, এবং 
উহাতে লেখা আছে” "আপনি বে কার্যের নিমিত্ত আবেদন করিষ্বা- 
ছেন, আপনাকে “সেই কার্ডে নিযুক্ত করিতে আমার কিছুমাত্র 
আপত্তি নাই) কিন্তু এই কার্যে প্রবৃত হইবার পূর্বে একবার 
আমাঁর নিকট আগমন, করিয়া ; সম কাধের 448 

গেলেই ভাল হয়। ... .. 

পত্র পাঠ: করিয়া নদ গিনি বর “গাহেব 
আমাকে ভাঁকিয়াছেন একবার তাঁহার নিকট সিরা 

সহিত আমার সাক্ষাৎ করা উচিত” দি: 
সর্দার | আাহ্্জনাকেও ভাহাই বসি দান .. 

. গোবিন্দ তাহার: আফিল কোথা, এআমাঁকে বলিয়। দেও $ 

আমি সেই স্থানে গিরা ভীহার সহিত সাক্ষাৎ করিস সিব। 



৮৬, ঘারোগার হর, বধ সংখ্যা 1. 

সর্দার। -তাঁহাগন আফিন কোথা) আধ 'আমি জানি না। 
সুনিয়াছি, গার ধারে কৌন এক বায়ীতত কী আফিস। কিন্ত 

| তিনি আফিসে আরই থাকেন টি (আনেক সদাগযের কায 

জাহাজে বদি কা কবে, ্ষা নেন, কইতে তিনি 
বন্দোবস্ত করিয়া দেন, এন আাহাজে জাহাজে নিজে গিয়া কার্য 
সকল পরিদর্শন করি বেড়ান । ভীহার ববাধ ও তাহার প্রধান 
সয়কার সর্বদাই প্রীয় তাহাই হিস খা! কার্ধের ততবাবধান 
'করেন। - তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন 

'হইলেই, বাবুঘধাটে গিয়! আমরা. তাহার সহিত: সলাঙ্গাৎ করি, এবং 
. সেই স্থানেই সকল কাধ্যের বন্দোবস্ত হ্ব। আঁপৰি যদি সাহেবের 
সহিত সাক্ষাৎ “করিতে চান,: তাহা! 'ছইলে যাকে সঙ্গে যাইতে 
হইবে। নতুবা, আপনি সাছেবকে, চিনিবেন কি প্রকারে? আর 

কোন স্থামে সাক্ষাৎ হইবে, তাহাই ব! জানিবেন কিরূপে ? : : ৃ 
.এ« গৌবিন্ন। (কোন্ সময়ে গমন করিলে, রর সততা 
হইনার স্তাবনা ৭. কি, 

.:লর্দার। যে সময় যাইবেন, ই রই জার যি মাক 
হইবে। কোন্ সমর গমন করিতে পারিবেন বলুন, সেই সমস আমি 
দিব), এবং আপনাকে আমি সাহেবের নিকট বাইয়া যাইব। 

| গোকিদ। আগামী কল্য দিব একটার পর আসিও। সেই 

করিব, এক লা শি 



এটি মির মাত ত1. কিন লে আমার, পিউ, রে 

কা করি দেখি নাই; অধিকস্ত তাহাকে ভাল লোক বনিযাই 
বোধ হয়. পের রস্থায় কি সে আমাকে জুয়াচোরের হস্তে অর্পন 

করিতে পারিবে? মাহা কখনই হইবে না। যাহাতে আমার ও 
তাহার ছুই পয়সা পাঙ্জন হয়, সে তাহারই চেষ্টা করিতেছে মাত্র । 

গোবিন্দ বারু মনে মনে এইরূপ ভাবিলেন; তথাপি মনকে স্থির 
করিতে না.পারিয়া, তিনি তাঁহার একজন সবিশেষ বিশ্বাসী বন্ধুর 
নিকট গমন করি! নিজের মনের ভাব ও তীহার সর্দীরের প্রস্তাবিত 
সমস্ত বিষয় উহাকে কহিলেন। তিনি সমস্ত বিষয় উত্তরূপে অবগত 

হইয়া, (যদি: স্যারের ছুরভিসন্ধির কোন কথা মনে স্থান দিতে 
গাঁরিলেন, না. তথাপি, কলিকাতার » ভাবগতি তিনি উত্তমরূপে 

অবগত থাকায়, তাহার উপর একবারে বিশ্বাসও করিতে পারিলেন 

না। তখন উত্য়ে পরামর্শ করিয়! এই স্থিরীক্ৃত হইল যে, পরদিবস 
গোবিন বাবু ষখন সাঁহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, সেই 
সময় তিনিও তাহার সহিত গমন করিবেন।, সাহেবের সহিত কিরূপ 
ভাঁবে কথাবার্তা হয়, এবং কিরূপ ভাবে, কায-কর্থের বন্দোবস্ত হয়, 

তাহা দেখিলে স্পষ্টই জানিতে পাঁরা যাঁইবে যে, ইহার ভিতর কোন- 
রূপ জুয়াচুরি আছে. কি না। আর ইহাঁও স্থিরীরকত হইল. যে, 
লাহেবের সহিত কথাবার্তা, হইবার পূর্বে এই কার্যের নিমিত্ত 
সর্দারের হস্তে কৌনরূপে অর্থ প্রদান কর! হইবে না। . - 



২৮ দ্বারোগার ঘণ্তর, ৭ম সংখ্যা । 

টিনিজিজরেভাহন পরদিবল উভয়েই দ্ধের সহিত 
০০০৮০৪১ 

টির দর পি দেবি ছু যার বা সহিত 

সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার মানসে প্রস্তত হইয়া সেই 
সর্দীরের অপেক্ষায় বসিয়া! রহিলেন। :ক্রুমে বেল! একটা বাজিয়। 
গেল, দেখিতে দেখিতে আরও একটা আী গেল কিন্ত 
সর্দার আসিল না।. . ঃ 

সর্দারের বিল দেখিয়া, খৌধি বা ও হা রদ তে 

নানারপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল ।. হারা ভাবি- 
লেন, সাহেবের আফিস প্রভৃতির কথা সমস্তই মিথ্যা। কেবল 
সাহেবের নাম লইয়া, কোন গতিতে কিছু অর্থ বাহির করিয়! ওয়া 
ভিন্ন, ইহীতে সর্দারের ০০০০০ 
হয় না। 

গোবিন্দ বাঁবু ও ভাহার বন্ধ বসিয়া এইকপ ন ননাগ্রকার চিন্তা 

করিতেছেন, এমন সময়ে একটা - অপরিচিত লোক আনিয়া সেই 
স্থানে উপস্থিত হইল, এবং তীহাদিগের উভয়কেই লক্গ্য করিয়া 
ঘিজ্ঞানা করিল, মহাশয়! গোবিন্দ বাবু কাহার নাঁম ?” 

গোঁবিন্দ। কেন, তুমি কাহাঁর অনুসন্ধান করিতেছ? | 

মপরিডিত। আদি দি বার রাগী করিবার 



ইট জুয়াহ্রি। ১৯ 

গোবিক। তুমি কষে, এবং তৌমার প্রযনোজনই বাকি? 
অপরিচিত। : আমিও. একজন সর্দার । : গোবিন্দ বাবুর নিকট 

যে সর্দার কর্ম করিতেন্ঠ জোর ই নিট হইতে জিতে 
গোবি্ম।...আমুর নাম গৌবিন্ বাবু।.. .. 
য় সর্দার]. আনার সর্দারের একটু অন্ুখ-বোধ হওয়ায়, 

তিনি আর আঁপলার নিকট আগমন করিতে পারেন নাই ; যদি 
পারেন, তবে ঘাটে গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনিই 
আমাঁকে আপনার নিকট: 'গাঠাইয়া দিদ্বাছেন, এবং বলিয়া দিয়াছেন 
যে, আজ আপনারা াছেবের নিকট গমন করিয়া তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিবেন, এইরূপ কথা আছে। তিনি আসিতে পাঁরিলেন না, 
তাই আমি আসিয়াছি। যদি আপনারা সাহেবের নিকট গমন করিতে 

ইচ্ছা। করেন, তাহা হইলে আমার. সহিত আঁগমন করুন। আমি 
আঁপনাকে সেই সাহেবের নিকট লইয়া যাইতেছি। সেই স্থানে সেই 
সর্দারের সহিত আঁপনার সাক্ষাৎ হইলেও হুইতে পারিবে। 

উক্ত ব্যক্তির কথা শুনিয়। গোবিন্দ বাবু ও তাহার বদ্ধু বুঝিতে 
পাঁরিলেন, এ ব্যক্তিও একজন সর্দার। অপর সর্দারের সহিত এ 

কাষ-কর্্ করিয়া! থাকে। সুতরাং ইহার .সহিত সাহেবের নিকট 
গমন করিলে কোনক্ধপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। 

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া উভয়েই সেই সার্দীরের সহিত গমন. 
করিতে প্রস্তত হইয়! বাঁড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। 

সেই সর্দার তাহীদিগকে সঙ্গে করিয়া একবারে বাবুঘাটে গিক়া 
উপস্থিত হইল। গোবিন্দ বাঁবু সেই স্থানে গমন করিয্লাই, তিনি 

তাহার পূর্ব্ব-কথিত সর্দারকে সেই স্থানে দেখিতে পাইলেন। সেই 
সময় সেই সর্দার ছুইঈী বাবুর সহিত কথা৷ কহিতেছিল। 



২৪ ারোগায় ছর) ধম সংখ্যা। 

লই ছটা বার মধ এবছর লেটলেন-চাপহান পরা। 
তাহার ম্তকে টা কাল গোল কিরে ৮ রী । হন্তে একখানি 

গায়ে একটা কোট চাদর নাই ৪ কখারি রদ! গো 

তাহার নিকট আগমন করিল ও কহিল, "আপনি আসিয়াছেন, 
একটু অপেক্ষা করুন। সাহেব তাহার কারোর .তত্বাবধান করিবার 

নিমিস্ত' জাহাজে গমন করিয়াছেন, এখনই আূলিবেন। যে পর্যন্ত 
তিনি আগমন না করিবেন, সেই খর্স্ আপনি তাহার এই বাবু- 
দিগের সহিত কথাবার্তা করুন, তাহা হইবে কার অবস্থা অনেক 

বুঝিতে পারিবেন 1” .. টা 

এই বলিয়। সেই নাবু ছইটাকে, গোবিল বার নিত পরিচিত 
করিয়া! দিলেন ও কহিলেন, এই যে পেশ্ট,লেন: চাঁপকান পরিহিত 
বাবুটীকে দেখিতেছেন, ইনি সাহেবের বড় বাবু। ইনি সাহেবকে 
যাহা বলিবেন, সাহেব তাহাই করিবেন। আমাদিগ্বের যে কিছু 
কার্ধ্য হইবে, তাহা ইহার হস্ত দিয়াই হইবে। আঁর যে অপর 
বাবুটীকে. দেখিতেছেন, ইনি সাহেবের দরকার। যখন যে সকল 
কুলি আমরা কাধ নিযুক্ত করিব, ইনি তাহাদিগের হাজিরা ইত্যাদি 
গ্রহণ করিবেন; এবং ইনিই তাহাদিগের কার্যের তত্বাবধান 
করিবেন |”: 

সার্ণিরের বাকা-অনুারে গোবিদ বার সেই বড় বারুর 'সহিত 
কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন ও কহিলেন, “আমি সর্দারের কথা 
শুনিয়া এই কার্ষে প্রবৃত্ত হইতেছি, কার্যের অবস্থ। নিজে এখন 
পধ্যস্ত কিছুই অবগত নহি।  আঁপনি ভদ্রলোক দেখিতেছি, তাই 



ইটা জয়াচুরি। ২ ই 

পপনাকে সিজদা করিতেছি, একা শনানগর ০৮ 
হইবার ন্তাবনা আছে কি 1” : 

বড় বাবু। এ ক্ষার্থে ক হা রি অধিক । 
কারণ, আমার সায় বে হারে কুলির দাম দা খাক্েন, তাহাতে 

কোনরূপেই ক্ার্িজিসবিধা হইবার সম্ভাবনা! নাই। তবে স্থবিধা- 
বিধা আনার নিজের হস্তে । কারণ, এই কার্যে লাভের 

প্রধান উপ ছুলি ীথেহ করা সাহেব যে দিবস যে পরিমিত 
কুলি সরবরাহ” করি: দেশ প্রদান করিবেন, সেই দিবস হলি: 
(সেই পরিষিত' কুলির সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে এই 
কাধ্যে আপনারা খুব লাভ ফরিতে-পারিবেদ। র 

. গোবিন্ব। সর্দার বলিতেছে, আপনার! যে দিবস বত কুলির 

আদেশ প্রদান করিবেন, সেই দিবস তত কুলিই সে প্রদ্দান করিবে। 
_ সরকার । : আমি উভয় সর্দীরকেই জানি। উহার! মনে 

করিলে, অনেক কুলি সংগ্রহ করিয়া দিতে গারিবে। ০০০০ 

অধীনে অনেক কুলি আছে। | 

বড় বাবু। আর একটা ধনীর সাহায্যে উহীর! আমার নিকট, 
আর একবার কর্ম করিয়াছিল। তাহাতে যে দিবস ধত কুলি আমি 

চাহিতাম, তত কুলিই উহ্ারা আনিয়৷ উপস্থিত করিত । ইহারা 
যদি মনে করে, তাহা হইলে হলি সংগ্রহ ীরিদারুজিদরক 
কষ্ট হয় না। রর 

১ম সর্দার । বে ধনীর সাহায্যে আনরা কার করিতেছিলাম, 
তিনি যদি হঠাৎ মরিয়াই না বাইবেন, তাহ! হইলে আর আনাদিগের 
ভাবনাঁকি? আর কিছু দিবস কার্ধ্য করিতে পাঁরিলে, আমাদিগকে 
আর অপর ধনীর তল্লাস করিতে হইত না। 



২ ঘায়োগার ছণ্তর, ৭ গম সংখ্যা | 

২য় সর্দীর।.. লি বড বলিবেন, আমরা, হয সহ করি 
" দিব। (কেবল অর্থই প্রদান করিতে পারিব না). ডা 4 

গোকি। আমাদিগকে: করাবে তি নানি 

| গোধিন। কি হিসাবে প্রতোক কু টি সা 

। প্রদান. করিবেন ?. ৰ বি তং 

: ঘড় বাবু । আপাতিতইঃ: একমীসকালি- নি বা চাগে 

দেড় টাকার হিলবে প্রদান করিব।- একমাস পরে গু নৃতন 
বন্দোবস্ত হইবে। অভাব বুরিয়া কুলির মূল্য অধিক হইতে পারে, 

আধিক্য বুঝিয়া পারিশ্রমিক অন্ন হইতে পারে 1: 

বড় বাবু। আমাদিগের আফিসের যেরূপ নিয়ম আছে; অর্থাৎ 

এক সপ্তাহকাল ক্কাধ্য হইলে 'সেই-সপ্তাহের - ষমন্ত মূল্য আপনার! 

একদিবনে, পাইবেন।. প্রত্যেক সোষরারে আমরা টাক! প্রদান 

কিমা খাকি। দিবার হইতে আনত করবা শন রথ 

রাত ফইবেন। পরলে পরে লারা গান টি 

আমাদিগের আঁফিসের নিম |. ০৪ 

গোবিন্দ । পনাদিগের মহত নে ভাবে আনাদিগের কা 

করিতে হুইকে,:)রাহীর -কৌনন্বপ লেখাপড়া কত্িবার প্রয়োজন 
হইবে কি? রি 



বড় “যাই 1 খাছ,
 নত. পন টং চর 

এ কা 

কোন ভাল উ্বীলের সা না সদ
 

তাহারই আফিসে. লেখা, ু
ইবে। নতুবা ্্ 

াফিসেও লেখা
-পড়া হইতে পা

রে। ্ ামাদিগের 

” গোবিদা |. 'আপনাদিগ
ের লাহেৰ কখন আস

িবেন? 

বড় বাবু ভি এখন
ই আলিবে। " ১ 

টু ফিলেন ও কহিলেন, জামাদিগের সাহেব 
ওই ডিঙ্গিতে আলিতেছেন।

” এই বলিয়া গঙ্গার মধ্যস্থিত একখানি 

ডিঙ্গি দেখাইয়া! দিলেন ।.. সেই ডিন
 উপর রই একজন সাতে 

দণ্ডায়মান ছিল। :: - 

 ডিঙ্জির মাঝির ক্রমে দ
িব চা হান

া 

নাঁগিল। ক্ষমে সময় মত লাহে সাসিয়া কিদারাস় ০৪ 

হইলেন। .. . 

চি হই অবতা করিবার পরই বব
 সিরকা 

ও সা্দীর ছুইজন তাঁহার নিকট গদন করিল, এবং তীহ
ার সহিত 

হুই চারিটা কথা! কহিকার পরই, সকলে যে স্থামে গোবিন্দ বাবু 
ও তাহার বন্ধু দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থানে আসিঙ্গা উপস্থিত . 



২৪. ায়োগার ঘর, ৭ম সংখ্যা। | 

হইলেন। তখন সাহেব বড় বাবুকে কয করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ইহাদিগের মধো গোবিন্দ বার কে 1. 

গ্রোবিদ্দ। মহাশয়! আমারই নাম গে হি 
সাহেব! আপনিই কি কুলি- “সরবরাহ ১, করিবার নিমিত 

(৯ 791-2131 
লা ১4880 

বড় বাবুর নিকট হইতে অবগত হেন কি! 

গোবিদ। বড় বাবু আমাকে আমেক কথা বলিয়াছেন । 

সাহেব। কেমন, আপনি উহাতে সঙ্গত আছেন কি? 

বড় বাবু। গোবিন্দ বাবু আমার. নিকট হইতে সমস্ত বিষয় 
জাঁনিয়া লইয্াছেন, এবং আমাদিগের নিকট কর্দা করিতে সম্মত 
হইয়াছেন। কিন্তু একটা বিষয়ে ইহার ছু আগত আছে বনি 

আমার বোধ হয় ও 

সাঁহেব। কৌন্ বিষয়ে ইহার আপত্তি আছে? 
বড় বাবু। ইহার ইচ্ছা, কোন উকীলের বাঁড়ী হইতে লেখা" 

পড়া করিয়! লইয়! ইনি এই কাধ্যে প্রবৃত্ত হন। 
সাহেব। সে উত্তম কথা। উপ্হার নিজের যদি কৌন উকীল 

থাকে, তাহা হইলে সেই স্ছানে লেখা-পড়া করিয়া দেও। আর 
হদি উ“হার সেরূপ কোন উকীলের সহিত পরিচয় না থাকে, তাহা 
হইলে আমাদিগের উকীলের বাড়ীতেই লেখা-পড়া হউক । তদ্বাতীত 
একখানি খাতা করিয়া দেও। যে দিবস উহাদিগের যত কুলি কাধ্য 

করিবে, তাহার পরদিবস সেই সকল কুলির সংখ্যা সেই খাতায় 

. লিখিয়! দিবে। এইবূপে এক সপ্তাহের মধ্যে যত কুলি নিযুক্ত করা 



য় তাহানের নান পরশ্বত করিয়া ভোঁা 

দিগের দা (হিত মিলাইয়া, রিনা বত টাকা পাওনা 
ছা রি করিঘ। . এ 

নি 

ডে এর 

ই টিকীলের বাড়ীতে লেখা-পড়া শেষ না হয, 
তাহার মধ্যে-বদি উহার কারু করিতে রঃ হন, তাহা হইলেও 

আপত্তি নাই। রব পাপ টির পূর্বে উ' 
কাধ পরতৃত দা হল, তাহ ৫ উনউলিত 
কিন্ত উকীলের বাড়ীতে; 'লেখাঁ-পড়া৷ শেষ হইতে, এরং সেই দিল 
রেঞ্ষ্টারি করিতে 'অভাবপক্ষে পনর দিবসের কম .কোনরূপেই 
হইতে পারিবে না।, এক্সূপ অবস্থায় গোবিন্দ বাবু যে সময় হইতে 
কর্ম করিতে প্রবৃত্ত, হইবেন, মেই সময় হইতেই তাহাকে করে 
নিঘুক্ত করিও । 

হিলি রাস কার্যের কথা বড় বাবুকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার মর্ম এইরূপ £- 

অমুক জাহীজে আজ কত কুলি কার্য করিতেছে, অমুক 
জাহাজে আজ কত কুলির প্রয়োজন হইবে, অমুক সর্দীর আজ কত 
কুলির প্পরররূহ রুত্িয়াছে, অমুক কণ্টাক্টার গতরাত্রিতে কত কুলি 

সাহেবের কথীয় বড় বাবুও দেইরূপ ভাবে উত্তর প্রদান কৰি- 
লেন ;তাহার কথার ভাঁবে অনুমান হইল, সে দিবস প্রায় দুই সহস্র 

কুলি কার্য করিতেছিল। রাত্রিতেও প্রীয় তিন শত. কুলি কাধ 



২৬ ছারোগার দ্র, ৭৭মাসংখ্য। 1. 

করিয়াছিল। সার্দীরগণ কন উিরগণের 'অধো প্রায় সকলেই 

আদেশমত শি যোগ, রিয়া িতেছেন; .কেবল্ ছুই একজন 
পাঁরিতেছেন না রি 
টিবি টা বার গস নিরবতা চি 

করিলেন, এবং একখাঁনি জাহাজে কার পরিকর 

বলিয়া, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে 
সাহেব দেই থান হইতে গা, 

বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন 

আপনার সাক্ষাৎ হইল, এবং | রা ৃ বার্ড ও 

চা কি এদিকে কাধও বে? ন,অ ও 

বাড়ীতে লেখা-পড়ার কার্যাও হইতে থাকিবে - 
১ম সর্ীর। লেখা-পড়ার নিমিত্ত কায বন্ধ থাকিবে কেন? 

আাপাততঃ আপনি হাতিচিঠা লিখিয়। দিন, আমর! কাধ করিতে 

খাকি। ও-দিকে লেখা-পড়া হউক । . কি বলেন গোবিন্দ বাবু? 
বড় বাবু ও নর্ণরের কথ। শুনিয়া গোবিন্দ বাবু ত্াহীর সমভি- 

ব্যাারী সেই বন্ধুকে ডাকিয়া লইয়া একটু দুরে গমন করিলেন, 
এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পকিবলভাই! কিরূপ বোঁধ 
হইতেছে?” 8 

বন্ধু। ইহার ভিতর যে কৌনক্বপ চির কারখানা আছে, 
এন্ধপ ত বোধ হইতেছে না। আমার -নিবেচনার কাধ আর 
করা যাইতে পারে। 

গোবিন্দ। আমারও সেই বিবেচনা ছুই দি কার্য 

শ্করিয়া দেখা যাক না । ছুই একদিবস কাঁধ্য করিবার পর, ষদি 



২৭ 

কা্ধা করাই ্ র হয়, ভাষা হ
ইলে উকীলের বাড়ীতে লেখা-

পড়া 

করিয়া রঝয়জইবে.. 
নত়রা, কানে, আনে প্রস্থান রুরিলেই 

চলিবে। 

বস শীনিন করিলেই সপ্তাহ শেষ রঃ 

রঃ সোমবারে উহার কিরূপ ত ভাবে 

রী কার্য কর! আর না করার কথা 
বিবেচন! রঃ ॥ টা না দেখিয়া, প্রথমতঃই একটা 
লেখা-পড়া এত বারি বক্র যাওয়া উচিত নহে। 

গোবিন | আবারও ভহীই মত। আপনি উত্তম পরামশ 

যাইবে, 

খাঁবিন্দ.রাবু বড় বাবুর নিকট পুনরায় গমন করি- 
লেন ও কহিলেন, “আমাদিগের এই কার্যে প্রবৃত্ত হওয়াই স্থির 

হইল। কল্য হইতে. আমরা কাঁধ্য আরস্ত করিব” 

গোবিন্দ বাবুর কথা গুনিয়। প্রথম সর্দীর কহিল, “আপনি যেরূপ 
বিবেচনা! করিবেন, এবং. যেরূপ ভাবে কার্য করিতে আদেশ প্রদান 
করিবেন, আমরা সেইরূপই করিব। এখন আপনারা আপন স্থানে 
গমন করুন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরাও আপনার বাড়ীতে গমন 

করিয়া» রড রা দাড়া ছি সাত 
কাষ্য আরম্ভ করিয়! দিব ।" 

এইরূপ কথাবার্ত! হইবার পর, ডান ও সরকারি হাঃ 

দিগের কাধ্য পরিদর্শন করিবার ভান করিয়া, দেই স্থান হইতে 
প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে সর্দার দুইজনও অপর এক দিক 



পীর রর ৭ম
 সংখ্যা 

একটা ববোব
ত হয উচিত 

নি. 

১ম সর্দার। সে' ভাল, কথ! । আীমা
নিগের সহি: রি 

বন্দোবস্ত হইলেই ভাল হয় না হয়, আমর
া কার্য করি, আপনার 

যেরূপ বিবেচনা হইবে 
তাহা! পরে করিবেন 

গোবিন্দ। না; সে ভাল কর্থা নহে। অরএকগ
া রি 

হওয়াই কর্তব্য ।- তোমা: রি বে
তন বাঁ অংশ ইজ ৮ 

তাহা আঁমাকে 
অগ্রেই বল)

 :- 
| 

২য় সর্দার । বেন এ করিব এ কাথা করিলে আাদিগের 

চলিবে না। আমাদ
িগের একটা অংশ স্থির করিয়া 

দিন । 

গোবিল। কিরূপ অং
শ তৌমরা লইতে চাহ?

 : 

আদর । সপ্তাহের: মধ্যে যত টাকার কাধ্য হইবে, তাহার 
ফন হইতে কুলিগণের মজুরী যে পরিমাঁণে আপনাকে প্রদান করিতে 



পপ চি ভাগিরার আারারে রাড 
করিব। এস সকল: বে না করিয়া, আঁপনি আমাদিগকে যেরূপ 

(অংশ দিতে ইচ্ছা করিবেন, আমরা তীহাঁতেই সম্মত হইব। 
গোবিন্দ 1 লাভের তিন অংশের ছুই অংশ আমি গ্রহণ করিব, 

রে এক অংশ িজ্ঞউিই প্রদান করিব। কেমন, ইহাতে 

ক কাজেই আপাততঃ সম্মত হইলাম। কারণ, এ 
কার্যের যে কি মজা, তাহা আপনি জানেন না। আপনার প্রস্তাবিত 
₹শ গ্রহণ করিয়া আমরা একমাঁসকাল কাঁধ্য করিব। . তাহার পর 
লা কেষন, আপনি 
তাহাতে সম্মত আছেন কি? 

গোবিন্দ । একমাস কার্ধ্য করিয়া দেখি, নিন পারি, 
ইহাতে লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে তোমাদিগকে কিছু 
অধিক অংশ দিতে আমার কোঁন আপত্তি থাঁকিবে না। 



১ম সর্দীর। তাহা হইলে রা টা 
পারে? . 

২য় সর্দীর |: বাজারের একটা বিক্রীওয়াপার দোকানে সেই 
রূপ অনেক পুরাতন হক আমি দেখিয়া আধিয়াছি। 'অন্প মূল্যে 

সেই স্থান হইতে কতকগুলি খরিদ করিয়া লইলে হয়না? আমা- 
দিগের একদিবসের কাঁ্য নহে, প্রত্যহই উহার আবশ্যক হইবে। 

১ম সর্দীর। উত্তম কথা, বলিয়াছ, সে-ই ভাল। পুরাতন 

দাঁষে কতকগুলি হুক খরিদ রুরিয়াই লওয়া যাউক। | 
গোবিন্দ । কত টাঁকা হইলে উহা খরিদ হইতে পারে? 

১ম সর্দশির 1 অতি লাান্ত টাকা ৷. পরত বা কুড়ি টাকাতেই 

আপাততঃ কার্য চলিতে পারিবে). ভাঁহা হইলে টাকা কয়েকটা 
এখনই আমাদিগকে প্রদান করুন, আমরা” উহ! খরিদ করিয়া 
আনি। না হয়, আপনি অপর কাহার দ্বার! খরিদ করাইয়া আনা- 

” শশা রাখুন, আমরা অতি প্রত্যুষে তাহা! লইয়া! যাইব। 



রাগ গার 

গোবিন্দ বাঁবু সর্দারঘবয়ের কথায় বিশ্বাস করিয়া, ভাহাদিগের 

হস্তে কুড়ি টাকা প্রদান, করিলেন। সর্দীরদয় সেই টাকা লইয়া 

সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পরদিবস অর্থাৎ রবিবারে সন্ধ্যার 

পূর্বে পুনরায় আয়া কৃহিল, প্শনিবার রাত্রিতে আমরা পচিশজন 

কুলি দিয়াছিলাম। রবিবার দিবাঁভাঁগে পঞ্চাশজন কুলি প্রদান 

করিয়াছি, ও াতরিকালে বোধ হয, নি টিহ্গিটার বলি 
হইবে ।” 

ই বিনা সর্দার সাহেবের ইডি একখানি হাতচিঠাও 

গোবিন্দ বাবুকে প্রদান করিল। সেই খাতা খুলিয়! গোঁবিন্ন বাবু 

দেখিলেন যে, শনিবার দিবাভাগে চট্লিশজন, . রাত্রিকালে পচিশজন, 
এবং রবিবারের দিবাতীগে পঞ্চাশজন কুলি যা দস্তরমত জমা 

করিয়া দেওয়।৷ আছে। 



হিসাৰ করিবার জা 1 গত সা 

কার্ধা হইয়াছে । সেই দিবসের হী রবির জা 

কিছু পাওনা হইবে, তাহা! সোমবারে দীিগিতের আন! আবগ্তক |” 
স্দীরদ় যেরূপ বলিয়া গিয়াছিল, সৌর প্রাতিংকালে সেই- 

রূপ আসিয়া উপস্থিত হইল 'ও কহিল, প্রীত' রাত্রিতে সাহেব 

আমাদিগের নিকট হইতে পঞ্চাশজন কুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন (৮ 

এই বলিয়া গোরিন্দ বাবুর নিকট: হইতে পঞ্চাশ ট্টাকা গ্রহণ করিল, 
এবং হিসাবের হাঁতচিঠা লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। 

গমনকাঁলীন বলিয়া গেল, "অজি আমর! শনিবারের হিসাব ঠিক 

করিয়া! রাখিব, আঁপনি একটার পর বাবুঘাটে গমন করিবেন, এবং 

মেই স্থানে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, গত সপ্তাহের টাকা 

লইয়া আপিবেন।” 
গোবিন্দ বাবু সেইরূপ কার্ধাই করিলেন। দিবা একটার পরই 

তিনি বাবুঘাটের কিছু দক্ষিণে, অর্থাৎ বে স্থানে পুর্বে আর একবার 
গমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, 

সুর্গারদয় ও সাহেবের বড় বাঁধু সেই স্থানে উপস্থিত আছেন। 



কেবলমাত্র সাড়ে তি 

বড়বাবুর লিত গৌরি শি যখন এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, 
সেই সময়ে একজন সদর কহিল, “মহাশয় ! ওই সাহেব আসিতে- 

ছেন।” এই কথ শুনিষ্কা। সকলেই গঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি- 
লেন। দেখিলেন, /একখানি ডিঙ্গি করিয়া প্রকৃতই সাহেব সেই 
দিকে আগমন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সাহেব ডিঙ্গি হইতে 
অবতরণ করিয়া সেই দিকে আগমন: করিলেন। এব: বড় বাবুকে 

সন্বোধন করিয়া কহিলেন, যে সকল কণ্টাক্টার গত সপ্তাহে 
কার্য করিয়াছিল, তাহাদিগের সকলকে হিসাব অনুযায়ী টাকা 

প্রদান*কর! হইয়াছে কি 1” | 
উত্তরে বড় বাবু কহিলেন; 'কলেই আসিয়া জীহাদিগের টা 

লইয়া গিয়াছেন। কেবল গোবিন্দ বাবু দেরি করিয়া! আসিয়াছেন 
বলিয়া, তহাঁদিগের সহিত একত্র টাকা লইয়া! চলি! যাইতে 
পারেন নাই। তাহার টাক! এখনও দেওয়া! হয় নাঁই।» 



৩৪. ঘারোগার ঘপতর, ৭৭ সং খ্যা 1 

“হিসাবে উহার কত টাকা পানী হ্যা? 
“নাড়ে সাতবট টাকা? রা ্ 

উপলক্ষে গোবিন্দ বাবু এ রা ক 
করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সাড়ে সাত টীকা অ 
সেই টাকা লইয়! গোবিন্দ বাবু একটু দুরে গম্নকরি, 
তাহার নিকট উপস্থিত হইল, এবং গোবিন বাঁুকে কহিল, "গত 
সপ্তাহের হিসাব যখন সাহেব মিটাইয়! দিলেন, তখন, এই সঙ্গ 
আমাদিগের হিসাবটাও মিটিয়া গেলে হয় নাট. ..... 

গোবিন্দ বাঁধু তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হ্যা গত সথাহের 
হিসাব এইরূপে মিটাইয়া ফেলিলেন। গত সপ্তাহের খরচ লোহার 

হুক খরিদ দশ টাকা, ও শনিবারের কুলিগণকে দেওয়া যায়, ছুই 

দফায় পঁয়তাল্লিশ টাকা, মোট পরা টাকা। সাহেবের নিকট 
হইতে পাওয়া গেল, সাড়ে সাত টাকা । গোবিন্দ বাতুর ছুই 
ংশে আট টাকা! সাড়ে পাঁচ আনা, স্দীরঘয়ের এক অংশে চারি 

টাকা আড়াই আনা। এই ববিয়। চারি টাকা আড়াই আন! 
গোবিন্দ বাবু সর্দারের হস্তে প্রদান করিলেন | সর্দারদ্বয় সবিশেষ 

স্কট মনে সেই স্থান হুইতে প্রস্থান করিল। গোবিন্দ বাবু 



আপন পর টা আট টাকা নাড়ে পচ আনা ক মনের 

£ ক নে গমন করিলেন। যাইবার সময় মনে মনে 
ছে [ভাবে হি কিছু দিবস কার্ধা চালাইতে 

সেই তিনি. বেশ দশ টাকার সংস্থান 

দার গোবিন্দ বাবুর নিকট গিয়া 
কল্য দিবাভাগে আমর! একশত 

রর ন, এবং রাত্রিকালে একশত 
নু সেই দিবস গোবিন্দ বাবুর 

সময় গোবিন্দ: বাহ ীহাদিগকে কহিলেন, “আমরা প্রতাহ যে 

সকল কুলি সরবরাঁহ করিতেছি, তাহার। কিরূপ কার্য করে, তাহ! 

দেখিতে আমি ইচ্ছা করি ।” নর 

১ম সর্দার । ্ ার-কর্মের সহিত আাদিগের কিছুমাত্র সংৰ 
নাই, বাতাহারা কাঁধ করুক, বানা করুক, তাহা দেখিবারও 
আমাদিগের প্রয়োজন নাই। সাহেবের আদেশমত আমরা বে 
সকল কুলি আনিয়া দিব, সাহেব নিজে বা তাহার বড় বাবু, অথব! 

তাহার সরকার, যে কেহ একজন দেই সকল কুলি আমাঁদিগের 
নিকট* হইতে গবিয়! লইয়া, আমাদিগকে তাহার রসিদ প্রদান 
করে। তাহাঁর পর, তাহারা কোন কার্ধ্য করিল, কি লী করিল, 
তাহার কিছুমাত্র আমাদিগের দেখিবার প্রয়োজন নাই । 

গোবিন্দ। কার্যে কোনরূপ তত্বাবধান করিবার আমাদিগের 
প্রয়োজন নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারি। তখাঁপি তাহার! কিরু,. 

"৩ 



৩৬. দারোগা দপ্তর, গম সংখ্যা! । 

'সঁদিতে পারিবেন । রা 

গোবিন্দ। আমাকে সঙ্গে 

আমি নিজেই বাবষাটে গিয়া উপ হইব! 
১ম স্ির। আপনাকে + ্ ই যাইবার 05 

আহে। কারণ, কল্য প্রাতঃ টি রী এ 

আমরা এখন বলিতে পারি না।. বন্য রুদর্ন ওচাকান। 

বার পর আমর! | জানিতে পারিব, এবং সেই সময় আপনাকে লইয়া 
যাইবার নিমিত্ত এই দ্বিতীয় সর্দারকে আপনার বিকট পাঠাই; 

ও আসিয়া আপনাকে: যে'ঘাটে, বায জীহাজে লইয়া যাইবে, 

আপনি তাহার সহিত যে স্থানে গমন করিবেন, সেই .স্থানেই 
আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেইখানে আপনার 
অপেক্ষাঁ় থাকিব, 'আপনাঁকে সঞ্জে করিয়া লইয়া! গিয়া কুলিগণের 

কাধ্য আপনাকে দেখাইয়া দিব। 1 রি 

এই বলিয়া সর্দার সেই স্থান হইতে গরস্থান করিল। গোবিন্দ 
বাবু তাহাদিগের প্রস্তাবে সন্ত হইয়া, পরদিবস তাহার কুলিগণের 
কাধ্য দেখিবার নিত তীহার সর্দারের সহিত গমন করিতে সম্মত 

"লেন । 



ছুই জুয়াটুরি। ৩৭ 

পরদিবদ খা ল দি উপস্থিত হইল, এবং 

জাহাদের টাই গা তাহার 

জা কহ একটা কাছির পড়ি ঝুলিতে- 

ছিল, সর্দার প্রথযজ নে সিড়ি বাহিয়! জাহাজের উপর উঠিল, ও 

পরিশেষে উপর হইতে গৌবিদ বাবুকেও উঠিতে কহিলখু গোবিন্দ 

বাবু সবিশেষ কষ্টে 'ও ভয়ে: 'কোনকূপে সেই দড়ি ধরিয়া উপরে উঠি- 

লেন। সর্দার, গেইজাহাজের উপর তাহাঁকে. এক স্থানে লইয়া 

গেল। দেখিলেন, সেই স্থানে তাহার প্রথম সর্দার দীড়াইয়া রহি- 

যা, এবং প্রায় ছুইশত কুলি দেই জাহাঁজের ভিতর এক স্থানে 
কর্ম করিতেছে। প্রথম সর্দার গোবিন্দ বাবুকে দেখিবামাতরই তাহার 

নিকট আঁগমন করিল, এবং সেই সকল কুলিকে দেখাইয়া দিয়া 

টন, “এই জাহাজে এখন বত কুলি দেখিতেছেন, উহার সমন্তই 

আমাদের প্রদত্ত কুলি। এই জাহাজের উপর ইতিপূর্বে যে সকল 

বস্তা বোঝাই করা হইয়াছিল, সেই সকল বস্তা এখন ওই সকল 

কুলি এক স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিয়! উত্তমরূপে সাজাইয়া 
রাঁখিতেছে। | 



৩৮ ছ্ারোগার দ্র, ৭ সংখ্যা। । 

গোবিন্দ বাবু সর্দারের কথা মে নেক পর্যন্ত সেই 

রহিয়া গেল 1২. 

উভয় ডিঙ্গি সন্িকটবর্তী রা সাহেব নু ডা ভিজা করিলেন, 
"কেমন, কুলিগণ উত্তমরূপে টস উত্তরে সর্দার 
কহিল, “কুলিগণ বেশ কাঁজ করিতেছে, এবং আমাদিগের একজন 
সর্দারও সেই স্থানে আছে।” উত্তরে ফান “আমিও 
সেই স্থানে যাইতেছি।”  শ্রইরূপ ছই একটা কথা হইতে হইতেই 
উভয় ভিঙ্গ দূরবর্তী হইয়া পড়িল। 

গোবিন্দ বাবু ষেকি অভিপ্রাযে কুলিগণের কায দেখিতে চাহিয়া: 

ছিলেন, তাহা! আমরা! অবগত নহি। কিন্তু সেই সকল দেখিয়া 

তিনি সবিশেষ সন্তষ্ট মনে আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন' 
পাঠকগণকে বোধ হয়, এই স্থানে বলিয়া দিতে হইবে না! যে, ষে 

সকল কুলি দেখিয়া, গোবিন্দ বাবু হষ্টচিত্তে আপনার গৃহে প্রত্যাগমন 
করিলেন, সেই সকল কুলি তীহাদিগের প্রদত্ত কুলি নহে । সেই 

' সকল কুলি অপর কোন মহাজনের । গোবিন্দ বাবু ও সর্দারঘ্য়কে 



র্ ইটা ুয়াছুরি। ৩৯ 

দেখিয়া, লেইস কুলি মনে করিল, ইহারা হয় ত তাহাদিগের 

[রী রোঁক। তাহারা কিরূপ কাঁধ্য করিতেছে, 

একশত ছুইশত করিয়া (উজ কিক 

গোবিন্দ বাবুর নিকট হইতে গ্রহণ করিল। সোমবারের প্রাতঃকালে 
পুনরায় সাহেবের সুহিত হিসাব করিবার নিমিত্ত, সেই হাতচিঠা 
গোবিন্দ বাবুর নিকট হইতে লইয়া চলিয়া গেল। বাইবার সময় 
বলিয়া গেল, “টাক! আনিবার নিমিত আপনি. সে দিব যে সময় 

গমন করিয়াছিলেন, অগ্ত তাঁহার কিছু পূর্বে সেই স্থানে গমন করি- 
বেন। আমর! হিসাব ঠিক করিয়া, রাখিয়া দিব, আপনি গমন 

গোবিন্দ বাঁবুও তাহাই করিলেন। সোমবাঁরে সকাল সকাল 
আহারাঁদি করিয়া, তিনি পুনরায় বাবুঘাটে গমন করিলেন। যাইবার 
সময় মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাহার কত টাকা পাওনা 

হইয়াছে। হিসাব করিয়! বুঝিলেন যে, এক সপ্তাহে দ্বিবাভাগে কাধ্য 



৪০. দারোগা দপ্তর, ৭ম সংখ্যা। . 

কাছেই তাহ পা রা ক্দিতে যা 
টাকা। ৭ ৰ 

পাশ টাকা । অর্থাৎ: পেট 
ছুই হাঁজার পাঁচশত টাকা): চার সাতপত 
টাকা। এক সপ্তাহে লাভ হইবে নার ৯ ১৯৮ 
এইরূপ ভাবে কিছুদিবস কার্য চু নি য়া 

যাই আর ১১৪ 

এইরূপে সন্ধা! পর্য্স্ত সই স্থানে বদি বি চলিয়া আদিলেন। 
ভাবিলেন, তবে কি আমি জুয়াচোরের হস্তে পড়িলাম !. 
গণ এইরূপ জুয়াচুরি করিয়া কি, জামার বিকট হইতে আড়াই 
হাজার টাকা গ্রহণ করিল 1! 8 

পরববস অতি রে তিনি পরার নেই থান গমন করিলেন, 
সন্ধা] পর্যন্ত সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।. কিন্ত মেই সকল ব্যক্তির 
মধ্যে কাহাকেও আর তিনি দেখিতে পাইলেন না, ব! সর্দীরদ্বয়ও 

আর তাহার বাড়ীতে আঁসিল ন!। : তিনি বে ভুয়াচোরগণের হস্তে 
সবিশেষরূপে প্রতারিত হইয়াছেন, ইহা বেশ বুষিতে পারিয়! পুলিসের 
সাহাধ্য গ্রহণ করিবার মানসে, তিনি একটা থানায় গমন করিলেন। 
থানার ইন্ম্পেক্টার সাহেব তাহার নালিশ লিথিয়া লইলেন মাত্র। 

কিন্তু কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়া, গোবিন্দ বাবুকে কোনরূপ সাহাঁষ্য 



ূ সা ন? ই, ুাচোরগশের কাহাবও 
) ভাহাদদিশের মধ্যে কোন্ ব্য 

কোথা সন্ধীন করি উঠিতে পারিয়াছিলেন 

না? ইহার কৌপকপ প্রতিবিধান করিতে 

বুদ্ধির নিন্দা করিয়া! মনের কণ্ঠে 
করিয়া ধণ পরিশোধ করিতে 

পারিলেন না, ক্বমাহর্ নন 
দিনযাঁপন ওঁ অন্ত উপায়ে: উজ 

লাগিলেন। 

'হার। 

এই জুয়াচুরি সুভ প্রবন্ধ লিখিয় মুদ্রঙ্কশের নিমিত আমি প্রদান 
করিয়াছি, এবং সেই স্থানে উহ! মুক্ত্িত হইতেছে, এইরূপ সময়ে 
ঠিক এইরূপ একটা নালিশ আমার নিকট আমি উপস্থিত হইল 
যিনি প্রতারিত হইয়াছিলেন, তিনি আমার. নিকট আসিয়া উঃ 
হইলে, তাহাকে জিজ্ঞাপাবাদ করিয়া, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম 
যে, "এই প্রবন্ধে জুয়াচুষির বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, তিনি প্রায় 

সেইরূপেই প্রতারিত হইয়াছেন কিন্তু অর্থটা তত অধিক নহে, 

কেবল মাতশত পঞ্চাশ টাঁকামাত্র। অর্থ অধিক না হইলেও, যে 

ব্যক্তি প্রতারিত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে সেই অর্থ ই যথেষ্ট। 
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যে সময় এই নালিশ আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হয, তাহার 
কিছু দিবস পূর্ব্ব হইতেই নি পিই ছিল

 । 

তাঁহার বড় বাঁবু এবং তাহার নরক 

অবগত হইলাম । কিন্ত 
আমরা তাহাদিগের বাড়ীতে রিবা 

আঁপন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পর: করিয়ান্ছে। একমাঁসকাল 

অনবরত পরিশ্রম করিয়া, কেবল বেক: প্রধান সর্দার পরিচয়ে 

এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কেবল তাঁহার ধৃত 

হইযাছি। ইতিপূর্বে এইরূপ অপরাধের ন ৪ 
শ্রীবরেও বাঁস করিয়া আসিয়াছিল। :. 7 

রান কে বিচার এখনও শেষ ই নে এন হাজত- 
গৃহে বাস করিতেছে। অপরাপর ামীগণেয় নামে ওয়ারেন্ট 

বাহির হইয়াছে। উর দে ই. সে ্িয়ে আমার, 

কিছুমাত্র সনোহ নাই। | 



লা লহ দাড়ি: পাদ! রং ধারণ করিয়াছে। এই যাট 
বৎসরের মধ্যে কত বহর ৭ “জেলের ভিক্তর বাঁস করিয়াছে, 
এখন তীহাঁর চারি করিয়া হা 

পি মি ুর্মল হই সা | যি 

বয়সেও কিন্তু গোলাম রঃ ্ দু তাহার চির-অভান্ত স্বভাবের কিছু- 
মাত্র পরিবর্তন করিতে সমর্থ হয় নাই। 

গৌলাম রহমান. আজকাল অসমর্থ বৃদ্ধ হইয়ীও, প্রকাস্ঠরূপে 
ধর্মের সবিশেষ ভার করিয়া আপনার চিরাভ্যস্ত দু্ধার্য করিতে 

প্রবৃত্ত হইয়া, সেইরূপ 'অসদ্ উপায়ে উপাজ্জিত অর্থে আপনার 

গোলাম রহমান জাতিতে মুদলমান, তাহাতে অতিশয় বৃদ্ধ। 
সুতরাং সর্বসমক্ষে ও প্রকাশ্তরূপে নোমাজ করিয়া, লোক তুলাইবার 

একটা-্মুতন উপায়, ইহা হইতেই এই সহরে আবিষ্কৃত হইয়াছে 
যেখানে দশজন মুসলমান দেখিতে পায়, যেখানে একটু খালি স্থান " 
তাহার নয়নগোঁচর হয়, নোমাজের. সময় হউক, আর না হউক, 
কাছা খুলিয়া সেই স্থানেই নোমাজ করিতে বসিয়া যায়। কিন্ত 



8৪ ধারোগার ঘণ্র, ৭ ্য সংখ্যা | 

ইহার নোমাজের টি একথা আমি পূর্বেই বলি- 
রাছি। বাব ধর াংন কর রে গা" রি করবার পথ 

£শান 

সতরাং আত্তরিক ইচ্ছা না দি, অন্া্ত লোকের সাহা 
তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়া )-বাছিরা -বাছিয়। ভাহার মনের 
মত সাক্রেদ নিযুক্ত করিয়া, সুদী তাহাদিগের উপর সম্পূর্ণনূপ 
নির্ভর করিতে টার .. 

করিয়া াক্রেদের (শিষের ব! ছাত্রের ) রী ঁফ্যে কিরূপ ভুয়াচুরি 
করিতে আরম্ত করিয়াছে, এই স্থানে তাহার একটামাত্র দৃ্টান্ত 
দিলেই, পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিখেন যে, এই গোলাম 
রহমান কিরূপ চরিত্রের লৌকফ। : 

্রষ্মকাল, বেলা অপরাহ্ন হইয়া জানিরাছে। সললমানদিগের 
সায়ংকাঁলীন নোখাজের সময় প্রা নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে। 
এমন সময় গোলাম রহমান পরিষ্কার সাদা পাজামা ও চাপকান পরি- 
ধান করিয়া, মন্তকে একটী সাদা ট্পি দিয়া, একগাছি যা হস্তে 
আপনার সাঁকরেদ সমভিব্াহারে হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে 
আপিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা সেই স্থানে গমন করিবার কিনব 
ক্ষণ পন্ধেই স্টেশনের ভিতর হইতে. ঘন্টাধ্বনি উথ্িত হইল। সেই 



ছুই জয়াুরি ।. ৪৫ 

ইরানি শ্রবণ কস রর বুঝিতে পা যে রে! 

অবতরণ করি চনে বাহিরে আমির উপস্থিত হইতে সর 
এবং ক্রমে জীপুন্াপন বসব স্থান প্রস্থান করিতে লাগিল । 

সেই যাত্ীগণের মধ্যে যেসকল মুললমাঁন “নৌমাঁজি* যাত্রী 
ছিল, তাহার! গের সায়ংকালীন নৌমাজ্রের সময় উপস্থিত 
হইয়াছে দেখিয়া, তছুপযোগী স্থানের নিমিত্ত এদিক ওদিক দেখিতে 
লাগিল। দেখিল, ্ টশনের সন্নিকটে, অথচ ভাগিরখী তীরে একটা 

প্রবীণ মুবলমাঁন নৌমাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহা দেখিয়। 

নোমাহ-অভিলাধী মুবমানগণ কে ক্রমে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত 

জনি তিন ক পারি পাওয়া বাঁ 
যে, এক স্থানে যদি কেহ নোমাঁজ করিতে আরম্ভ করেন, তাহ] 

হইলে সেই স্থানের উপস্থিত মুসলমান মাত্রেই সেই নোমাঁজকারীর 
নিকট গমন করিয়া! একত্র নোমাজ করিতে আরস্ত করেন। সেই 
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ব্যক্তি যদি সম্পূ্ণরপেও. তাহাদের নিকট সসিটতঘ, তব 
হইলেও তাহারা সাহার নিকট, মোনা ই 15 
কিমা ু ষি হন না: 

কেহবা পশ্চাতে দণ্ডারমান ০ বপন সারকালীন থা 

বিনতে, টিপ রী আগত 

বা বহুমূল্য বস্তা, খাবা অগরাং না পু: কোননা কোন 
পদার্থ থাকিবেই থাকিবে; সুতরাং সে এক স্থানে এককালে সামা 
চেষ্টায় বহতর উপার্জন করিতে সমর্থ হইবে। : বিশেষতঃ সেই গাড়ি 

খানি বহুদূর পশ্চিমপ্রদেশ হইতে আপিতেছিল। সুতরাং ইহার 
আরোহীগণের অধিকাংশের সহিতই নানা প্রকার ভরবযাছি ছিল। 

দূরদর্শী অভিজ্ঞ চতুর বৃদ্ধ “যোগ বষিাই কোপ? মারিয়াছিল। 

চৌধ্য-নিপুণ সাক্রেদগণের কাধ কৌশলে রা পাম ইাসিলও” 
হইয়া গেল। রর রা 
শিপু অল্রাতি সি ্  টি 

গোলাম রহমানের সাক্রেদগণ্ণও তাহাদিগের মনোবাঞ্ণ পূর্ণ করি- 
বার উপযুক্ত সুযোগ প্রাপ্ত হইল। তখন সেই দকল নোমাজি 
মুসলমানগণের “ব্যাগ বৌচকা” প্রতৃতি যে সকল দ্রব্য সেই স্থানে 



খিল যে, তাহাদিগের ব্যাগ বৌচকা 
প্রভৃতি বলাই! তখব সহী ্ী নিতান্ত ছঃখিত হৃদয়ে আপন 

আপন দ্রব্যাদির অনুসন্ধান করতে লাগিল | গোলাম রহমান ও 

তাঁহার সাক্রেদগণও তাহা সহিত মিলিত হইয়া, সেই সকল 
দ্রব্যাদি যাহাতে পাওয়া যার এইরূপ ভান করিয়া, তাহাদিগের 
সহিত অন্থসন্ধানে প্রবৃত্ত | হইল। কিন্তু অনুসন্ধান মাত্রই হইল, 
কার্যে সেই সকল ্রব্যের কোন সন্ধানই হইল না, বা কোন্ ব্যক্তি 
ছারা সেই সকল দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, তাহারও কোন সন্ধান 
াত্রীগণ জানির্ভপারিল না। তখন যাবীগণ আঁপনাপন বুদ্ধির 
উপর দোষারোপ করিতে করিতে তগ্নমনে সেই স্থান হইতে প্রস্থান 

করিল। বলা বাঁহলা, যাত্রীগণ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে 
পর, গোলাম রহমান আপন দাক্রেদগণের সহিত মিলিত হইয়া, 
যে স্থানে সেই সকল 'অপহ্ত দ্রব্য রক্ষিত ছিল, সেই স্থানে গমন 

করিল । সেই স্থানে যে সকল দ্রব্যাদি লুকায়িত ছিল, তাহা বাহির 
করিয়া, আপনাপন অংশ্মত বণ্টন করিয়া লইল। তৎপরে সকলে 
নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিল। | 

এই উপায়ে কিছু দিব্যা আঁপন ব্যবসা চালাই চালাইতে, 
পরিশেষে গোলাম রহমান একবার খৃত হয়, এবং কঠিন পরিশ্রমের 



৪৮. দ্বারোগার দপ্তর, গ৭ম সংখ্যা । 

লীলা তাস এ পপাা৩৩াপ৬ পপি পাতাপাপতা ৬ দাকরাদল লা । 

রঃ আশ্বিন মাসের সংখ্যা, 

॥ অর্থাৎ টলোকাতারিনীর জীবনের শেষে অয! ) 

| য্ুস্থ। | 
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৫ শি পে লু ফি 

ধ্যায় প্রণীত। উরি মুখো” 

দিক্দীরবাগান বান্ধব পুত্তকালয় ও 

সাধারণ পাঠাগার হইতে 

জীবাণীনাথ নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত । 

44112271816 182567564. 

সওম বর্ষ। ] সন ১৩০৫ সাল। [ আশিন। 
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কে হৃতা। করিয়া গস রা পলায়ন করি- 

যাছে। পুলিশের প্রধান প্রান কর্মচারীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই 
ছিন। কিন্তু এ পর্ধ্স্ত কেহই তাহার 

যে দিবস রাঁজকুমীরীর হত্যা-সংবাদ প্রথমে থানায় আসিয়। উপ- 
স্থিত হয়, সে দিবস আমি কলিকাতায় ছিলা্ নী; অপর একটা 

কলিকাতায় আসিয়া, যেমন এই সংবাদ জানিতে পারিলাম, 

অমনি পাঁচুধোপাঁনির গলির যে বাড়ীতে রাজকুমারী হতা হইয়াছিল, 
* এই প্রবন্ধ-লিখিত ঘটনাটা ব্রৈলোৌক্যতারিণীর জীবনের শেষ 

লীল্!। যদি কেহ এই পাগীয়সীর জীবন-চবিত্র সবিশেষরূপে জানিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় 
প্রণীত ডিটেকৃটিভ পুলিদ ৫ম কাও “পাহাড়ে মেয়ে” নামক পুস্তক পাঠ 
করিবেন। উহাতে ত্রৈলোক্য বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে 
সকল মহাপাপ ও ভয়ানক ভয়ানক কাধ্য সকল সম্পন্ন করিয়াছিল, 
তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বগিত আছে। দাঃ দঃ প্রঃ । 



৪ ঘবারোগার ফর, ঠ সংখ্যা 

সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম জিলা, টানেল 
চারি পাঁচজন উদ্পদন্থ পুলিস- কচি শকসন্ধান. কন্মিেছেন । 

আমাকে দেখিয়া, তাহারা ঘে সানী ছিলেন, 
পূর্বক তাহার এক পার্ে আমাকে বান 
আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলেন কশ্মচারী আমাকে * 
জিজ্ঞাসা করিলেন, প্এরতদিবস স ছিলেন? আজ 
কয়েকদিবস হইল, এই হত্যা হইব পিক্লাছে ) কিন্তু আপনি এক- 
বারের নিমিত্তও এদিকে আসেন নাই কেন ?” 

আমি। আমি কলিকাতার ছিলাম না। অপর কার্যের নিমিত্ত 
স্থানাস্তরে গমন করিয়াছিলাম বলিয়া, আপনাদিগের সহিত এই 
অন্থসন্ধানে যোগ দিতে পারি না. অন্ধ কলিকাতায় আসিয়া 
এই ব্যাপার যেমন শুনিতে পাইলাম, অমনি আপনাদিগের সাহাযোর 
নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইছি এখন: আমাকে সি 
হইবে বলুন ? 

কর্মচারী। আপনাকে এখন আর বেন ছু রি হইবে 
না, কেবল যে ব্যক্তি রাঁজকুমারীকে হত্যা কাঁরয়া, তাহার যথা- 

সর্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গাছে, কেবল তাহা অনুসন্ধান 
করিয়া ধরিয়া দিলেই হইবে... 

আমি। আপনার দিতেছি মনত কাই শেষ করিয়া- 
ছেন, আমার নিমিত্ত অতি অল্লই রাখিয়া দিয়াছেন 11. . 
৮ সে যাহা হউক, এখন এই মোকদমার অবস্থা 
সমস্ত শুনিয়াছেন কি? 

আমি। রাজকু্ারীকে ফোন বাকি হরির তাহা বথা- 
সর্বস্ব অপহরণ করিম লইয়। গিয়াছে, ইহা ব্যতীত আর কোন 



শেষ লীলা । ৫ 

বিযই আবি এ পর শ্রবণ করি নাই। কিরূপ ঘটিয়াছিল, এবং 

আমি । সে গিয়া প্রথমে বলে? 

কর্মচারী । তাহার সংঘাঁদ? *এইরূপ,_“আমার যে বাড়ীতে 

রাজকুমারী বাঁস করিত, 'আফ্মিএসেই বাড়ীতে থাঁকি না। আমার 
অপর আঁর একখানি বাড়ী আছে, সেই বাড়ীতে আমি থাকি। 

অগ্য দিবা আন্দাজ আটটার সময় সেই বাঁড়ীর একজন ভাড়ায় 

আসিয়া আমাকে সংবাদ দেয় যে, বাঁজকুমারীকে কে হত্যা করি- 

যাছে। এই সং শুনিবামাত আমি সেই বাড়ীতে গমন করিলাম্। 

দেখিলাম, রাঁজকুমারীর গৃহের দরজা খোলা রহিয়াছে, ও রাজকুমারী 

মৃত-অবস্থাঁয় তাহার গৃহের মেঝের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। এই 
ব্যাপার দেখিয়া, আমি খানায় সংরাঁদ প্রদান করিতে আসিয়াছি।” 

আমি। এইরূপ সংবাঁদ পাইয়া আপনারা! যখন এই বাড়ীতে 

আদিম উপস্থিত হইলেন, তখন বাড়ীর অবস্থা কিরূপ দেখিলেন ? 

কর্মচারী । দেখিলাম, বাড়ীওয়ালার সংবাদ সম্পূর্ণকূপে সত্য; 

এই বাঁড়ীর নীচের তালায় এই গৃহের ভিতর একটা মৃতদেহ পড়িয়া 

রহিয়াছে। অনুসন্ধানে আরও জানিতে পারিলাম, উহাঁরই নাঁন 
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আমি। বাসার | | 

কর্দচারী। : পালা সানা 

টি সে গৃহের ভি ভিজ বেশ করিতে গাই নথিতে 

পা, রাজকুমারী মেঝের উপর বসা পড়িষা রহিয়াছে। 
এই ব্যাপার দেখিয়। সে চীৎকার করিয়া স্ঠে। তাহার চীৎকারে 
বাড়ীর অপরাপর তাড়াটিয়াগণ আসিয়। "ই স্থানে উপস্থিত হয়, 
এবং সকলেই রাজকুমারীর এই দশা! দেখিতে পা । পরিশেষে 
একজন গিয়া বাঁড়ীওয়ালাকে সংবাদ প্রদান করে। সংবাদ পাইয়া 

বাড়ীওয়ালা যাহা! নিক টা গা ইং আপনাকে 

চুন বাড়ীতে ( যে | ষ পাটা | লাছে তাহা, কি 

কর্মচারী । শাডাটনানেই ্্ীলোক। কিন্ত াহানগের 
প্রত্যেকের গৃহেই রাত্রিকালে পুরুষ মানুষের সমাগম হুইয়া থাকে । 

আমি। রাজকুমারীর, গৃহের দরজায় সামান্ঠ ধাকা দিলেই সেই 
গৃহের দরজ| খুলিয়া! যায়? তখন বৌধ হয়, হত্যাকারী হত্য। করিয়া 

প্রস্থান করিবার সময় সেই গৃহের দরজ1 ভেজহিয়া ববাখিয়। গিয়াছিল? 



শেষ লীলা।, 

রী | আর মার এ সনেহ ই | 

এ বিছা মানের উপর উহার নৃভদ
েহ 

টি হায়ার 

কারী: হ
ত দিনা

র র
রর 

উহার গলার ছই পারব অনুলের দাগের
 সহিত নখের দাগ ছিলমাত। 

আমি। তবে কি উদ্ধাকে গলা! টিপিয়া মারি
য়া! ফেলা হয়? 

কর্মচারী ।- যে ড
াক্তার সাহ্ব সে

ই মুতদেহ জা
 

ছেন, তাহার বিবেচনায় গলা টিপিয়া
 উহাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। 

তিনি আরও বলেন, রাজকুমা
রীকে চিৎ করিয়া লইয়া তাহার বুকের 

আমি। হার
 এনে কার

ণ কি 

তাহার কতকগুলি ভাবার পাইয়া
ছেন বলিয়া, কার সাহেব 

এইরূপ অনুমান 
করেন। 



রঃ তর, সম সং খ্যা। 

আমি। এ এ অহ 

পাওয়া গিয়াছিল, উহাতে চিড়া 

বোধ হয়, উহাতে করিয়া! চিড়া দ্র লী 
আমি। যখন হুইটা পানে সার চি রহরাছে, তখন 

অনুমান হয়, ছুইজন সেই রত বসিয়া! পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে 
চড়া-দধিরফলার করিয়াছিল খন সেই ছই ব্যক্তি কে? 

কর্মচারী । একজন রাজকু্ 

আমি। তাহার প্রমাণ? ছু ০৮ ও 

কর্চারী। পরীক্ষায় তাহার জজ [ভিতর চিড়া-দধির চিহ 
পাঁওয় গিয়াছে । নু 

আমি। তাহা হইলে থে রাঁজকমারীকে হা করিয়াছে, সেই 
অপর ব্যক্তি হইবে। :: 

কর্মচারী । খুব সম্ভব।.. 000 

আমি। গৃহের ভিতর আঁর কিছু দেখিতে পাইয়াঞ্ছিলেন কি? 
কর্মাচারী। ন্ নর রাদান বাঝ্স- 

পেট্রা ভাঙ্গা । 7... 

আমি। উহ সক কলার ছি, হার তলিক 

 কর্ারী। সত কিনা লই়াছি।.. 

আমি। কুমারী ত রা সয়া তাথর যে সকল দ্রব্য 
অপহৃত হইয়াছে, তাহার মমন্ত বত্তস্ত কিন প্রাপ্ত হইলেন? 



শির লীজা। . ৯ 

কারী | সবপাইরাি, অহা বোধহযনা। বাড়ীর 

ছিল, এ কথা ফেহই পারছেন! জীপ 
জানিতে পার! গিয়াছে যে, সন্াংপর এই বাড়ীর অপর দুইটা 
্রীলোক উহার গৃহে গমন করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা অতি অন্ক্ষণ 
থাকিরাই তাহার গৃহ হইতে বাঁ হইয়া আদিয়াছিল। 
:. আমি। সেই ছুইট স্্রীনোর কে? ১ 

কর্মচারী । তাহানিার একজনের নাম প্রিয়, এবং অপর 
আর একজনের নাম ব্রৈলোক্য। তাহারা উভয়েই এই বাড়ীর 
ভাড়াটিয়া, ও উভয়েই উপরে থাকে । | 

আমি। রান পনির 
করছ 

ূ রী: আরও চা পা বীলোক এ বারী বাস 

আমি। বান করি কিছু জানিতে পারিরাছেন কি, এই 
বাড়ীর সদর দরঞ্জ! রাত্রিতে বন্ধ করা হইয়াছিল কি না? যদি হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে কত রাত্রিতে ও কাহার দ্বারা বন্ধ হইয়াছিল ? 

কর্মচারী । কে যে-এই দরজী। : শেষ বন্ধ করিয়াছিল, তাহা! এ 
পরধ্স্ত ঠিক করিতে পার! যায় নাই। কিন্তু এখন ফতদূর জানিতে 
পারা যাইতেছে, তাহাতে বাত্রি বাটার সময় কামিনী সদর দরজী বন্ধ 
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করিয়! দেয় ; তাহার, পর আর নিসক্ন্দল তাহা এ 
ধ্ন্ত কেহই সকার করিতেছে না. 

দরজার হুড়কা খুলিয়া সে বাড়ী তে বহর হইয়া যায়, চিত 

বলে, না, হড়কা খোলা ছিল ক বি | 
আমি। উহার কথ! শনির চা রঃ সদর দরজা বন্ধ ছি, 

কর্মচারী । সান ফি মে তাহার কথার 

কর! যাঁয় ন|। বা ঘ লা! তত হই তে. 

আমি। বিধু দরজা পা বাছির হইয়া খাই 
হত্যাকারী বাড়ী হইতে হি হয নর থাকে? 

_. কন্মচারী । তাহ! অপস্ভব। কারণ, যে সময় িধু বাড়ীর বাহির 
হইয়া যায়, দেই সময় এই বাড়ীর, আরও ছুই একটা স্ত্রীলোক 
উঠিয়াছিল। সেই সময় হত্যাকারী বাড়ী হইতে বহির্গত হইয় যাইলে 

কাহার না৷ কাহারও নয়নগোচর হইবার সম্পূর্ণ সন্তাবনা। 



হতে ঠ বাস করে, তাহাদিগের 

মধোও সবিশেষ যে অহন কর হইছে, তাহার আর কিছু- 

মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্ত ই: মধ্যে কাহারও উপর কোনরূপ 

সলোহ নাকি. 

কন পরিশেষে একটা স্ত্রীলোকের উপর সবিশেষরূপ সন্দেহ 

হইয়াছে, তাহাকে লই য় ী আজ ভিনদিবমকান অনবরত অনুন্ধান 

কথা বারি হয় নাই। : টি ০ 
আমি। লইজীদোকটীর উপর দহ হই কার ফি 

 কর্মচারী। সে নাকি পূর্বে আরও কয়েকটা স্ত্রীলোককে 
হত্যা রা অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বিচাঁরে অব্যা- 
হতি পায়। শুনিয়াছি, তীহার চরিত্র ভাল নহে, তাই তাহারই 
উপর সমস্ত কর্শচারীরই সবিশেষ্ূপ সন্দেহ। | 

আমি। সেই সত্রীলৌকটার নামকি? 
কন্মচারী। তাঁহার নাম 'ত্রিলোক্য। 
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আমি। ানাভরেরোনরর সেসন-কোর্টে 

বিচার হয়, এবং পরিশেষে সেই মোক কইতে, অব্যাহতি পায়, 
এই কি দেই ব্ৈলোক্য 

উহাকে সত করিয়াছিলাম। ই ৬০ এই বাড়ীতে 
থাকে, তাহা হইলে এই কার তাহার দাহ নাই, ইভা আমি 

, তাঁছীর সারা না হইতে পারে, এরূপ 

জ দেখিলে এখনই জানিতে _ ক্কা্য এ জগতে নাই। আমি 

কর্মচারী । আপনি কি তাহাকে ৮ দেখিতে চান? 

আমি। না, এখন নম্ন। অশ্খে আপনার নিকট হইতে সমস্ত 
বিষয় অবগত হইয়া! লই, তাহার পর তাঁহাঁতক  দেখিব। এখন 

বৈলোক্য সন্ধে আমার ছুই একটা কথা জি্ান্ত আছে। . | 
কর্মচারী । কি? রা 
আমি। আপনি যখন প্রথম অনথদন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন, 

তখন তাহাকে কিরূপ অবস্থা দেখিতে পান? ২... : 
কর্মচারী। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া "অপর স্ত্রীলৌকগণকে 

যে্ধূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাঁহাঁকেও সেইরূপ অবস্থায় 
দেখিতে পাই । আমরা বাঁড়ীর ভিতর প্রবেশ ফরিবার পর, অপরা- 
পর সত্রীলোকগণ যেমন আমাদিগের নিকট আবিয়! উপস্থিত হইল, 
ত্রেলোক্যও সেইরূপ তাহাঁদিগের সঙ্গে আমাদিগের নিকট উপস্থিত 
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১:১৪ রর 

রি রি 

আঁদিত রা রা ক উত্তর নিবি 

আমাদিগের অস্কমতি লইয়া আমারদিগের নিকট-হুইতে গমন করিত ; 
কিন্ত ত্রেলোক্যকে একবারের নিয়ত ডাকিতে হইত না। আমরা 

যতক্ষণ পর্যান্ত এই বাড়ীর ভিতর খঁফিতাস, ছায়ার স্যার সে আমা" 

দিগের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত, বে হরণ তামাক সাজিযা দিত। এক 
পান ফুয়াইতে না ফুধাইতে অপর পান আনিয়া, আমাদিগের সন্মুথে 
উপস্থিত করিত। *তাহার এইরূপ যত্র দেখিয়া কর্মচারীমাত্রেই 
তাহার উপর সবিশেষ সন্ত ছিলেন ১ সুতরাং তাহাকে অধিক কথা 
প্রায় কেহই জিজ্ঞাসা করিতেন না। সামান্ত যাহা কিছু তাহাকে 
জিজ্ঞাসা কর্ধা হইত, সঙ্গে সঙ্গে দে তাহার উত্তর প্রদান করিত। 
অধিকস্ত তাহার উপর কাহারও কোনরূপ সন্দেহ হইত না। বরং 
সকলেই তাহাকে একটু ভালবাদিতেন। 

আমি। কখন তাহার উপর সন্মেহ হইল ?. 
কর্মচারী । ছুই দিবস অনুসন্ধান হইবার পর, আঁপনার থানার 

একজন কর্মচারী কোন কার্য উপলক্ষে এই স্থানদিয়া গমন করিতে- 
ছিলেন। এই বাড়ীতে খুন হইয়াছে শুনিতে পাইয়া» এই বাঁড়ীর 
ভিতর আগমন করেন, এবং সম্মুথেই ত্রেলোক্যকে দেখিতে পাইয়! 

নব. 
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নাক অল ফাকে ১ রা
ঃ দিকে 

হইলে সন্ত খোলধোগ নে ধিক কর্মচারীর এইরূপ 
কথা শুনিয়া আমি তাহাকে কিং 'হাশয়! ত্রৈলোকা 
এই হত্যা। করিয়াছে, একপ সবক পিন 
উত্তরে তিনি কহিলেন, "আপু টি ৮ 

দিগের অলঙ্কার সকল 

পুরে বণ করেন নাই টু জি কহিলাগ, নিল রা পুর- 

কোটে তাহার মোকদমা হয়, বিচারে তাহার দণ্ড হয় নাই; 
কিন্ত এই কি সেই 'ব্রেলোক্য 1” কি টার কহিলেন, “ইনিই 
'অলোক্য।” এই কথা শুনিয়া নি জর স্থির থাকিতে 
লা না) তখন উহাকে লইয়া আমরা সকলেই অঙ্থসন্ধানে রঃ 
হইলাম, এবং সেই পর্যাস্ত উহাকে লইয়া সবিশেষূপে অন্থসন্ধান 
চলিতেছে) কিন্তু এ রধন্ত ইহার নিকট হইতে কোন কথা প্রকাশ 
করাইতে পারা যাঁয় নাই... 

আমি। উহার নিকট হইতে হইতে কোন : কথা বাহির করা, বা 
অপন্ৃত অলঙ্কার্গুলির পুনরুদ্ধার করা নিতান্ত সহজ কার্য নছে। 

ও বে কি ভয়ানক ত্রীলোক, তাহা আপনারা জানেন না কিন্তু 

আমি উহাকে উত্তমরূপে চিনি। 2, 
ক্মচারী। তাহা হইলে আপনারও কি. বা থে উপ 
মি এই আসামী? গাুমারী অ্রলোক্যের দ্বারা হত 

হইছে ? ? 
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আমি। হে রর লহ 
কর্মচারী.“ তা ু ইলে উহাকে লইয়া: এখন আর কি করা 

হাঁকে নষ্িটিতমরূপে অনথসন্ধান করা আবশ্তাক | 
তী. ও ,: এবং এখনও হইতেছে কিন্ত 

আমি। ও কোন্ গা ধা? 

কম্মচারী। উপরের একা 
আমি। সেই ঘরখানি উত্তম 
কর্মচারী । যেরূপে অহা করিতে হর, ত তাহার মা 

বাঁকী নাই। উহার গৃহে অনুধর্ীন করিবার উপযোগী ডর্য-সামন্ী 
অধিক নাই, কেবল একটা, জঁমারী আছে মাত্র। তাহা পাঁচ সাতজন 
কর্মচারী পাঁচ সাবার উত্তূপে দেখিয়াছেন ; কিন্তু তাহার ভিতর 

অস্কার প্রভৃতি কৌনরূপ অপহত রব পাওয়া যায় লাই। ১ এ 

আমি। আমি) ব্রিলোক্যের বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছি। 
তাহার নিকট হইর্তে কোন কথা সহজে বাহির করিয়া লহবার ক্ষমতা 
থে কোন প্ুলিস-কন্মচারীর আছে, তাহা আমার বোঁধ হয় ন1। 
কোনরূপ কৌশল করিক্ী, উহার :নিকট হইতে যদি কথা বাহির 
করিতে পারেন, তাহা হইলেই হইবে 3 না উহার নিই করি 
উঠিতেষ্পীরিবেন না । | 

কর্মচারী । উহাকে লইয়া জি ভিন অনুসন্ধান করি- 
তেছি; স্ৃতরাং উহার চরিত্রের বিষয় বেশ বুঝিতে পারিতেছি। 
আপনি যাহা বলিলেন, তাহা প্রকৃত; কিন্তু এন কি কৌশল 
আছে যে, তাহা অবলম্বন করিলে, আমর! সফল কাঁম হইব ? 
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আঁমি। শামি রিল পথ শক গিরি তত- 

উহার সহিত সবিশেষ এ ছে, এ্রমন থে স্ত্রীলোক এই 

বাড়ীতে, বা নিকটবর্তী অপর কো? [বাড়ীতে কি ন,? 
বর্মচারী। আছে, ওই বারী প্রিয় নারী একটা স্ত্রীলোক 

আছে; সে তাহার বিশেষরূপে অনুগত! 

আমি। তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া দেখু ৃ 

'ত্রিলোকোর দ্বারা হইয়া! থাকে, তাহা হইলে প্রি যে তাহার 
নাস স্যাহার আর কিছুমান সনদ বাষ্টি২. 

২৬৭২ তাহার নাম হরি। 
ক তাহাকে আপন প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসে । সেই হি 

এধন কোথায়, তাহার কিছু অবগত হইতে পারিয়াছেন কি? 
কর্মচারী। দেই হয়িও এই বাড়ীতে থাকে; কিন্তু এখন 

তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না । বোধ হর, সে সহিত গমন করিয়া থাকিবে । ৯ তাহার মায়ের 
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8 টিজত এ কোথায় £.দে কি এখন এখানে 

প্রিয় এখন কোথায়? : 
কর্সচারী। সে তেই আই 

চীছেন কি? ... 1... 
.. ,আমি। না এখন নাকি একটা কার্যের প্রয়োজন 

হইয়াছে। 

পরিকফিও কোন কার্ডের ভানে, বাঁ কৌননূগ অন 
দানের নিথিপ্ত জনৈক বশির দে এখন বাড়ী হইতে বাহির 

করিয়া দিন।. 
কর্মচারী 1. কেন? 

কর্মচারীর কথার উত্তরে আমি আমার অভিসম্ধির কথা তাহাকে 
কহিলাম, এবং আমি যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহাও 
তাহারে বহিলাম। তিনিও আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন! 

সন্ধার কিছু পূর্বে আমি পুনরায় আসিব বলিয়া, আমিও সেই স্থান 
হইতে প্রস্থান করিলাম। আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার 
পর, কর্মচারী মহাশয় আমার প্রন্তাবান্থযায়ী কাধ্য করিলেন । এক- 
জন কর্ধাচারীর সহিত একটা অনুসন্ধানের ভাঁন করিয়। প্রিয়কে বাড়ী 
হইতে বাহির করিয়া! দিলেন। ব্রেলোকা এবং হুয়ি পুর্ণ হইতেই 



১৮. এট নর 

বিশবামানি করিয়া, পুনরায় অপরাহ্ীরিটার সময সেই স্থানে আদি! 
উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কর সহাশয় আমার অপেক্ষায় 
রি স্থানে বদিয়া আছেন, আর: তি রিও ্ 
হানে উপবিষ্ট। বাড়ীর ভাড়াটিযামাতরেই বাড়ী উপহিত, করম 
গ নিকট ত্রেলোক্য বন্ধনাবস্থায় বসিয়! রহিয়াছে। : 

আমি সেই স্থানে গমন করিয়া অপরাপর, কল মি ছাদে 
 বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে গিষ্া উপবেশন করিলাঃ 
কগ্ধিত কর্মচারীর দিকে দি নিক্ষেপ করিয়া কাবা, রা ্ে 

ব্নবনথায় বসিয়া আছে এ বৈলোকা নহে" দি 

শাঁষি। | ইহার এ দশা কেন - 

কর্মচারী। হত্যাপরাধে এ ধৃত ভঞইাছো । 
আমি। এই কি রাজকুমারীকে হত্যা করছে & 
কর্মচারী । হা মহাশয় | রাজকুমারীকে হত্যা করা অপরাধে 

এত হইলে 
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মাস 

ই যি দ্বারা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। 
পুর্বে আখি ইহার বিরুদ্ধে 'অনেক লোকের নিকট হইতে অনেক 

4 সেইনপ কর্থী শুনিতে গুনিতে আমার মনের 
গতি খান হইয়া যায়। সেই ময় বেমন ইহার উপর একটা 
নালিশ হয়, অমনি আমি. তাহা বিশ্বাস করিয়া, দেই মৌক- 
দমীর অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। অনুসন্ধান আর কি করি? 
ইহার,শক্রপন্ষীয় লোকে ধাহা বনে, তাহারই উপর বিশ্বাস করিয়া, 
হত্যাপরাধে ইহাকে দোদী স্থির করিম লই, এবং বিচাঁরার্থ ইহাকে 
মাভিট্রেট সাহেবের নিরুট প্রেরণ করি। মাঁজিষ্রেট সাহেব ইহাকে 

দায়রায় পাঠাইয়া দেন। যখন দায়রা বিচারে সাক্ষীগণের উপর 
জেরা হইতে থাঁকে, তখনই আমি বুঝিতে পাঁরি যে, ব্রিলোকাকে 

আধি অনর্থক মিথ্যা কষ্ট দিয়াছি। জজপাহেবও দেই মৌকদ্দমার 



ব্যবসাই হা, ; 0 
আর কোন প্র্ীণ না াথকে, 
কষ্ট দিবেন না, এ ইহা ্ ৃ 

না) কিন্তু আমি ফতদুর ০১৬ রিষ্ধছি, তাহা 
বুঝিতে পাঁরিতেছি যে, এই হত, ধরলোক্য করে নাই: আরও 

ভে যে মর তা কোন লোকের বার 

কর্মচারী। তাহ! যু বু না গন রি যেন, 
কে এই হত্যা করিয়াছে।, |) এ 

আমি। বলিবার সময় এখনও ৪ উপ হয নাই যথন দে 
সময় হইবে, তখন আপনি. তাহার সমন্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে 
পারিবেন। এখন ইহাকে ছাড়িয়া দিন, বিনা-অপরাধে এরপ বন্বনা- 
বস্থায় ইহাকে আর কষ্ট প্রদান করিবেন না। 
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8, চল শুনিয়া এবং আমার বাবহার 
রর যেকিপর্্ত সন্ত হইল, তাহ! 
5 পায় সে এ যাত্রাও নিষ্কৃতি 

না? আর পু ক তাহারা যে সকল কথ। বলিয্বাছে, বা আপনারা 

যাহা লিষঠর্ী লইয়াছেন, সেই সকল কাগ্পপত্র আর রাখিবার কোন 
প্রয়োজন নাই, সেই সকল কাগজপত্র পূর্বেই নষ্ট করিয়া ফেলা 
আবশ্তক।” এই বলিয়! তাঁহাদিগের নিকট হইতে কতকগুলি কাগজ 
লইয়া আমি সেই স্থানেই ছিড়িয়া ফেলিলাম। সকলে বুঝিতে 
পাঁরিল যে, যে কাগজে ভাড়াটিয়াগণের জবানবন্দী লেখা হইয়াছিল, 
আমি দেই সকল কাগজ ছি'ড়িয়া ফেলিলাম ; কিন্ত প্রক্কতপক্ষে 
আমি সেই সকল কাগজে হস্তক্ষেপ করিলাম না, কতকগুলি বাঁজে 

কাগজ ছি'ড়িয়! ফেলিলাম মাত্র । 



২২. দারোগার তর, ৭ম সংখ্যা |. 

ইহার পর লেই বাড়ীর কিন, কি পুরণ গল লোককেই 
আমি সেই স্থানে ভাকাইলায়, সকলেই মার নিকট উপ- 
বেশন করিল. আধমি-অন্ঠ:আর : কে কহিলাম, 
“আপনি এখন ইহাদিগের জবানিবন্দী গু ত আর্স্ত করুন।” 
আমার কথা শুনিয়! নেই স্থাঁমে যে রঃ ৃ উপস্থিত ছিলেন, 
তাহারা স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন; কাঁচুিগুধ কোন কথা বাহির 
হইল নাঁ। বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণ টানি জবানবন্দী দেয়, 

লাগিল, তাহা শুনিয়া অপরাপর রি টার ৰ 
লাগিলেন? ভ্রেলৌক্র মস্তক ঘুরি দি তত 
কাপিতে লাগিল) তথাপি কে কিং বলে, * ০ তু 
সেই স্থানে বসিয়া রহিল |: টি, 

পুনরায় সেই বাড়ীর ভাভাটাধদে লেপ ভাবে জবানবন্দী 

লেখা হইতে লাগিল, তাহার সংক্ষেপ র্ম এইরূপ ৯ 
একটা স্ত্রীলোক কহিল, আমি হরিকে উত্তমরূখে চিনি, 

সে ত্রিলোকোর পুত্র। তাহার মাতার সহিত সে এই বাঁড়ীতেই থাকে। 

কোনব্ূপ কাধ-কর্মা করিতে ভাঁহাকে কখনও দেখি নাই, বা শুনি 

নাই। অগচ বেশ্ঠালয়ে গমন ও হাদি পাঁন করিতে তাহাকে প্রায়ই 
দেখিতে পাই। এই সকল কার্যে নিমিত্ত যে স্ষল অর্থের প্রয়ো- 
জন হয়, তাহ! সে কোথা হইতে প্রাপ্ত হয়, তাঁহী বলিতে পারি না। 
যে দিবস বাজকুমারীর মুতদেহ পাঁওয়া খায়, তাহার পুর্ববদিবস সন্ধ্যার 

পূর্ষ্ে বাজকুমারীর সহিত সে নিজ্জনে কি পরামর্শ করিতেছিল, তাহা 
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আমি দেখিতে গাই, এবং উহারাও আমাকে দেখিতে পাইয়া উভয়ে 

উতয় দিকে গু 3. ইহার -পর রাত্রি আন্দাজ বারটা কি 
এক্টাঁর সময়-ঈ কা বশতঃ আমার গৃহ তে বা 

হই। সেই সময দেখি, হরি দীরে ধীরে তাহার মাতার গৃহ 

হইতে বহি - রঃ রীর গৃহের দিকে গমন করিতেছে। 

রাজকুমারীর গৃহের দর বব ইন কেবল ভে্গন 

গৃহের ভিতর জি ৃ টুপ দে সময় 
অন্মান করিয়াছিলাম, বাঁজবু এ 

তাই হরি উহার গৃহে গোপনে গল, ৰ 
ভয়ে এ কথা পুর্বে বলিতে: না রঃ নাই।” 
অপর আর একটা, তীয় 

সমর আমি আমুর গুহ হি হ্ই। আমান গৃহে রা 
লোক ছিল, কউ ময় সে আমার গৃহ হইতে চিক! যাইবার ইচ্ছা 
প্রকীশ করায়, (সদর দরজা খুলিয়া তাহাকে বাহির করিয়া চা 

নিমিত্ত, আমি জ্র্হার সহিত, আমার গৃহ হইতে বহির্গত হই এবং 

তাহারঞহছিত সদর দরদ! পধ্যন্ত গমন করিয়া! দেখি যে, সদর দরজা 

খোল! রহিয়াছে। কে যে সেই দূরজ! খুলিয়া বাহিরে গমন করি- 

য়াছে, সেই সময় তাঁহার কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া, সেই 

দরজ ভিতর হইতে টা? রী বন্ধ করিয়া দি এবং আমার গৃহে 

গিয়াআমি শয়নকরি।*: এ 

তৃতীয় ভাড়াটিয়! ফি ত্য (দিবস রাজকুমারীর মৃতদেহ 
পাওয়া বায়, সেই দিব অতি প্রত্যষে আমি গাত্রোখান করিয়া, 
আমার বাবুর সহিত সহিত আমি মূদর দরজা পর্য্যন্ত গমন করি। সেই 



দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে
 

পাঁওয়। যায়, এরর্টনদমানাক পটার 
বন্ধ করিয়া আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয্নাছিলাম আমি যখন সদর 
দরজা বন্ধ করি, তখন বোধ হয়, রাততি বাঁরটা। সেই ঈম? হরিকে 
দেখিতে পাই, সে তাহার মাতার গৃহের সম্মুখে বারান্দার উপর চুপ 

করিয়া বসিয়াছিল। ওরূপ সময ওরপ স্থানে আমি হরিকে ইতিপূর্বে 
আর কখনও বমিতে দেখি নাই সুতরাং আমার মনে একটু মন্দেহ 
হয়। মনে করি, বোঁধ হয়, তাহার কোনরূপ অন্তু হইয়া থাঁকিবে। 
এই ভাবিয়া আমি হরিকে জিজ্ঞাস! করি, "এমন সময় প্রন্ূপ ভাবে 
তুমি বাহিরে বদিয়া. রহিম্লাছ কেন ?” আমার কথায় হরি কোনরূপ 
উত্তর প্রদান করে নাই; স্থৃতরাঁং তাহার ব্যবহারে আমি একটু 



বিরক্ত চে পাবেন কথা ভিজাসা করি চ আমার 

উপবেশন কমি। বি মারার গৃহ হইতে কেমন রন 

ধীরে রী রাজকুমারীর গৃহের নি রি করি, এবং তাহার রি 

দরজা ঠেলিয়া দেখি, উহ! ভিতর ই হর্ 

উপর টব চিৎ যা রী টি হিযাছে, হি তাহার বুকের 

উপর বসিয়া রহিয়াছে, রা দি ৃ 

এই ব্যাপার দেবর, সিটমনে অন্ত এক ভাবের উদয় রা আমি 
সবিশৈ্ বিজিত হইয়া! আঁমার গৃহের ভিতর প্রবেশ করি- 

লাম। পরে আমীর গৃহের দরগা বন করি, ৪ আমার 
ব্ধহ য় কর্ধিলাম 78 

১ রিতার রাজ- 
কুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার পুর্ব্ব রজনী আন্দাজ একটা কি 

দেড়টার সমন আমি আমার গৃহ হইতে বাহিরে গমন করিয়াছিলাম। 
সেই সঙ্গ রাজকুমীরীর গৃহ হইভে অল্প গৌ গৌ শব আমার কর্ণে 
প্রবেশ করে। কিসের শব তাহা আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, 
কিয়ৎক্ষণ আমার গৃহের সম্গুখে দাড়াইয়া থাকি। তাহীর পরই. 
দেখিতে পাই, হরি রাঁকুমারীর গৃহ হইতে বাহিরে গমন করে, এবং 
ক্রতপদে দদর দরজার নিকট গমন করিয়া, সেই দরজা খুলিয়া বাড়ী 

খু 
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না বাধ হগা্ে এ না 
বেশ অগ্ুমান হইতেছে যে, সেই 
চইতে অপন্থত অল্কারগুলি ভিন্ন অ 

সেই বাড়ীতে ঘতগুলি ভাড়া স্ব 
হরির বিপক্ষে বলিল। কেব্লমুর প্রি কহিল,-_--“আমি ইহার 
কিছুই অবগত নহি, বা হরিতুর্মীদক্ষে আমি এ পর্যাস্ত কোন কথা. 
শুনি নাই” 

আমরা ব্রেলৌক্যকে আবনুুকান কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। 
াক্ষীগণ যেরূপ জবানবন্দী দির্ীযাগিল, অৈলোক্ সেই স্থানে 
বসিয়া স্থিরভাবে তাহা শ্রবণ করিতে ্লী্গিল, এবং ঘধ্ে মধ্যে একটা 
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাঁগিল। 

এইরূপে সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া দৌরদমভধন ক 
মাত্রেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, “বল এ বোধ টা 
হইল, এখন উত্তমরূপে জানিতে পাঁরা গেল যে, এইহত্যা কাহার সবার! 
হইয়াছে। রাজকুমারী গৃহ হইতে অপঘত অলঙ্কার পাওয়৷ 
যাউক, ৰা না যাউক, এই সকল মাক্ষীর সান যে হরির ফাঁসি 
হইবে, তাহাতে আর কিছুমীত্র সন্দেহ নাই।*: : 

্ এপর্যন্ত হরিও সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া, নকল কথা শ্রবণ 

করিতেছিল। কর্দরচারীগণের কথ! শেষ হইবার পর, আঁমি কহি- 
লাঁম, "এখন আর হরিকে এরূপ ভাবে রাখা উচিত নহে। হত্যা" 
কারীকে যেরূপ ভাবে রাখা ছইয়। থাকে, ইহাকেও এখন সেইন্প 
ভাবে বাথ! কর্তবা।* 



আমার কথ শয হইবামাই একজন কর্মচারী উঠিয়া হরিকে 

, ওতাহুর হতে হাতকড়ি পরাইলেন ১ তৎপরে বন সার 
রূপে কামারিয।দুইজন প্রহরীর হস্তে তাহাকে অপ্পণ 

১১111 রর 

রর ১০ 

রং 

চক্ষু দিয়া বেগে জবার ৃষ্ি লাগিল, এবং সজ্লনয়নে ম মধ্যে মধ্যে 
বৈর্দোকে 

লাগিল, “মা! আমি ডোমার গু দিয়া দিব্য করিয়া বলিতে 
£ রাজকুমারীকে আমি রি 

কহিলাম, পারার [৯ মি কোথা রাখি জনি- 
য়াছ, তাহা এবনও বয় দেও নতুবা আমাদিগের হস্তে তোমার 

আমাদিগের রা দেখিয়া, লোক যে স্থানে 
বসিয়াছিল, দেই স্থান হইতে গাত্রোখান করিয়া, আমার পার্খে 
আঙগিয়! ধড়াইল, এবং আঁমাকে কহিল, “আমি নির্জনে আপনাকে 
ছই একক কথা বলিতে চাহি।* 



লাকা 1. ৮ সকলে বৈ
রি 

আমি। প্রিয় কি জানে? : 

ব্রেলোক্য ৷ প্রিয় জানে যে, আমীর ছারা
 এই হতাকাও হই- 

য়াছে। রি জানে গং
 বাবা লে 

করিয়াছে। ........ 
রা গা 

আমি। পন পুরকে 
ব 

বলিতেছ ? 
| র রি 

কহিতেছি। 
বল সত ৬ 

রে বার পি জে িাক 



ষ. জীন! 4 রঃ ্ ২৯ 

তোমা পল, বি, এই হা তৌযার 

দ্বারা হইয়াছে ফি না রি ধা বলিয়া তুমি হরিকে বাঁচাইবার চেষ্টা 

1000 ২ শা 191. পিছ : ঘ রা বাঁ চষ্টা 2 উর, নব 
সর 

এ 
পপ 

আমার:সকয. পা গা রা 
ইরিকে ছাড়ি দিবেন। 

কহিল, পনি মার জনেক বি অবগত আছেন। : মৃতরাং 
মনোযোগ দিয়া শু করিলে, . আঁপনি আমার অবস্থা তদূর বুঝিতে 
পারিবেন, ততদুর আর কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না!” 
এই বলিয়া বৈনোকা বলিতে আরম্ভ করিল,___-যে হত 

পরাধে আপনি আঁয়াকে  বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ্ 
রততুই সেই অপরাধে অপরাধী ছিলাম) কিন্তু ইংরাজের আইনের 
বলে ও বিচারকের বিচারের গুণে আমি সে যা পরিত্রাণ পাই। 
বিচারে অব্যাহতি পাইয়া, যে স্থানে আমি পূর্বে বাস করিতাম, সেই 
স্থানে গিয়া পুনরায় বাদ করিতে আঁরস্ত করি। আমার ছুফার্যের 
প্রধান সহায় দেই বোবা, তাঁহা বোধ হয়, আপনি জানেন) তাঁহার 



দেই পিস মৃত্যু গা আদি ৭ টে রে জা ্ করিতে এক-. 
বারে অসহায় হইয়া পড়ি। এদিকে দের | 

আমার চরিত্রের বিষয় অবগত রঃ 
আর কেহই বিশ্বা করিত নু. 
বাক্যালাঁপ র্যান্তও করিত না). বিনা 

ক্তি-যুক্ত নহে, বিবেচনা করিয়া, কাড়ি দানার সন্ত দব্য-সামগ্রী 
এবং আমার প্রাণের পুত্র হরিকে কুটি সেই স্থান পরিত্যাগ করি। 
পরিশেষে পাচুধোপানির. গলির ধাভীতে আসিয়া একখানি ঘর 
ভাড়া করিয়া লই। এই স্থানে়ীন লোকেই আমাকে চিনিত না, 
বা কোন স্ত্রীলোকের সহিত ভীটির আলাপ-পরিচয়ও ছিল না। 
সুতরাং এই স্থানে এতদিবস পুরু আমি নির্বিবাদে বাদ করিয়া 
আদিতেছিনাম। আমি এই বাড়ী উঠি 
পরে, প্রিয় আসিয়াও এই বাড়ীতে হী 
সেই পর্যন্ত মেও এই স্থানে.অবস্থিতি করিভৌ সির 
বাড়ীতে উঠিয়া আইসে, দস তাহার উপর কেমন 
আমার একটু. ভালবাদা জন্মায়। 

প্রিয়ও আমাকে সবিশেষরূণপ মন নি রঃ 
আমার সবিশেষ অস্থগত হই পড়ে। 

“যে সময় আমি এই বাড়ীতে উঠিয়া আঁসি্াছিলাম, সেই সম 
আমার চলাচলের সবিশেষ, কান ছিলনা। পূর্বে নানার 
অপ উপায়ে যে. সকল অর্থ উপার্জন করিয়াছিলাম, এখন পর্য্যস্তও 
তাহার, কিছু অর্থ আমার, নিকট ছিল) কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 
সেই সকল অর্থ ক্রমে নিঃশ্িত য় গেল | পুনরায় আমার অর্থের 
প্রয়োজন হইডে লাগিল; 

আর করে প্রবং ক্রমে 



ইারিহইল যে, উহাকে কোনরূপে অস্তান করিয়া 
ভাহার গহনাগুনি অপহরণ করিব যেরূপ পরামর্শ হইল, কার্যেও 

তাহার সেইরূপ গ্রহ করিলা রা রনি 
করিয়া তুপ্টত্মরূপে চ করিয়া রাঁখিলাম।* 

আমি। রবী সংগ্রহ করিলে কিপো? 
ব্ৈলোক্য।: আমীর পূর্ব বাসস্থান ছিল পাড়াগীয়ে; মুতরাং 

ৃতুর! যে কি জিনিষ, তাহা আমি বেশ জানি। উহার গুণ আমি 
অবগত আছি, এবং কোঁধাঁয় যে উহা পাওয়া যায়, তাহাও আমার 
জীনিতে বাকী নাই। একদিবন সহরের বাহিরে একথানি বাগানে 
কতকগুলি ধূতুরার গাছ দেখিতে পাই। উহা৷ হইতে কয়েকটা ফল 
আনিয়া, তাহা চূর্ণ করিয়া আপন গৃহে রাখিয়া দি। 



৪ 

নী হি হ ০ 

এক রি 

ধাঁ 2১ পক শী সি পু 
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শর রহ 

টার নি নামা) ৃ 

শরকদবলরাজরমারীতাধি্ কটা 

সাক্ষাৎ করিতে গমন করি আমিও তাঁহার সহিত গিয়া- 

ছিলাম। যখন আমরা উভয়ে গে হইতে প্রত্াগমন করি, 

সেই সময় কিছু সন্দেশ আমি. খ 

সুপ সে সাধন 

করিব, এই অভিপ্রায়ই আমি উহা আনিয়াছিলামং | 

“আমি পূর্বে, বলিয়াছি-যে, আমি কতকটা ধুর গুড়া 

গ্রহ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম। ' এখন, আমি এবং প্রিয় উভয়ে 

মিলিয়া সেই দন্দেশের কৃতকগুলিতে সেই-সড়া মিশ্রিত করিয়৷ 

দিলাম, কতকগুলি সন্দেশ ভাল রহিল. তখন উহ! আমরা পৃথক 

পাত্রে, আমার; ঘরের ভিতরে যে. একটা আলমারি আঁছে, তাহার 

মধ্যে চাবি-বন্ধ রুরিয় রাখিয়া দিলাম । স্মালমারির : ভিতর উহ 

বন্ধ করিয়া রাখিবার, কারণ এইযে, পাছে, হরি জানিতে পায় 

সেই সন্দেশ থাইয়। ফেলে। 



চউনীিএ মৃতদেহ পাঁওয়া গিয়াছিল, আমাদিগের 

বসিবার নিমিত কুমারী সেই মান্কুর বিছাইয়! দেয়। আমরা 
তাহার উ্উপবেশন করিলে, সেও উহান্ন উপর আমাদিগের 
সন্নিকটে উপবেশন, করে।, এলেই ছে ৰ বসিয়া বসিয়া ক্রমে রাত্রি 
এগারটা বাঁজিয়া গেল। ডে ২ 

পিস পর আছি ভিকে কহিবাম, 
তাই! বড় ক্ষুধ! লাগিঘাছে, কিছু খাইতে ইচ্ছা করিতেছে» 

- শুপ্রিয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল ও কহিল, “আমারও 
৬ বক দি টা 
চল আমরা গিয়া আমাদের গৃহে আহার করিয়া আসি । 



ফলার কৰিব এখন /
 

“আমার কথা শুনিয়া রা
 

সেই স্থানে বসিতে বলির 

ও কি পরে
 রা ছু স

ারের সহিত 

ররর করিল | লই 
হা পা মা 

রানি গানে নি ওর উর
 বি বলাম নেই 

ধর কহিল, কিলার: মিষ্ট
 1 ৬. এ যা ঝ 

উত্তরে আমি তরিকে করিলাম, “জামার 
আলমারি ভিতর সন্দেশ ছিল

, বরকে, ভাষা হইলে
 টি 

“প্রিয় আমার অভিদদ্ধি বুঝিতে পারিয়। আমার আলমারি হইতে 

বিষমিতিত এবং বিষ-অমিতত সমদীর সন্োপ আনিয়া আমার নিক 
রাখিয়া দিল। উহ! হইতে. যে সন্দেশ

ে বিষমিশ্রিত ছিল না, ভাহাঁর 



প বিফ জীব জোর করি ইহা 
ধর শিিই। কাল, দোর কা তাহার পা চাপ ধরতে রাজকুমারী আঁর জোর করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবাধু বাহির হইয়া গেল। তখন আমরা উহার সমস্ত অলঙ্কার 
বাহ্রি"্করিযা লইয়া উহীর গৃহের দরজ! ভেজাইয়া রাখিয়া উহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল না যে, উহাকে হত্যা করিয়া উহার বধাস্ব্থ অপহরণ করিয়া লইব কিন্ত কার্থোর গতিতে এবং লোভের বশবর্তী হইয়া, নি্চান্নিরিতরা করিয়। ফেলিলাম। . " 



৩৬ ছ্বারোগার ঘণ্তর; ৭ম সংখ্যা) 

কপ না 
গাছে, দেখিতে পাইতেছি, গহনা পাওয়া 
তাহার সি নিশচ়। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার প্রাণ হ হ করিয় 

কীদিয়া উঠিতেছে! আমার পাপে নির্দোষ হকির উ শষ দেখিয়া, 
মন একবারে অধীর হইয়া পড়িতে ! রব পূশ্রেহ আঁদিমআমার 
মন অধিকার করিতেছে! পূর্বে আমার যেন্ধপ মন্র গতি ছিল, 
এখন আর তাহা লাই, উহা একবারে পরিবর্তিত হইয়া গড়িতেছে। 

হরির প্রাণ অপেক্ষা এখন আমার প্রাণকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করি- 
ভেছি। তাঁই আপনাকে বলিতেছি, ' যখন আপনি প্রকৃত দোবীকে 
রপ্ হইয়াছেন, তখন হরিকে আর নিরর্ধক কষ্ প্রদান করিতেছেন 
কেন? আমার সন্ুখে তাহাকে মুক্তি প্রদান করুন। তাহার কষ্ট 
আর ক্ষণনাত্রও দেখিতে পররিতেছি না?” 



বার নিমিত্ত যে এইরূপ 
মিথ্যা ৮ রঃ নাশর্ধয কি? আমি যেরূপ 
প্রমাণ পাইতেছি, তাহাতে রাজী পু 

হয় নাই, টান বলিতেছ, টি হত্যা হ 
কেবল তোমার পির নির্ভর করিয়া, আমি কার্য করিতে 
পারি না। ভুমি করিয়া, তোমার নিজের কথা ব্যতীত 
জহর আতা যে মা উপ নির্ভর করিস, 

ার্হিতি প্রদা' করিতে পারি ?* 

বৈরলোকা।, ই খুনে আমি করিয়াছি, তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ আছে। . প্রথমতঃ এই কথা আমি সর্বমক্ষে মুক্তকঠে 
স্বীকার করিতেছি। দিতীয়ত/ ওই প্রিয় ইহার সমস্ত অবগত 
আছে, “উহাকে ঈশ্বরের দিবা দিয়া. জিজ্ঞাসা করুন) ও প্রন্কত 

কথ! বলিলে, আঁপনাদিগের মনে আর কোনরূপ সন্দেহ থাকিবে 

না, আপনারা সমস্ত বিষয়ই জানিতে পাঁরিবেন। আমার বিশ্বাস যে, 
প্রশ্ন এখন আমাকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে আর মিথ্যা কথা কহিবে 
না। তৃতীয়তঃ, যে বিষমিশ্রিত ' কিয়দংশ রাজকুমারীকে 



৩৮. ঘারোগার ত্য, ৭৮ম সংখ্যা। 

আছে। ইহা'অপেক্গা রি ক ই 
আমি। অধিক শা 

রাজকুমারীকে হত্যা করিয়া, দু 

থাক, তাহা হইলে সেই অপ টি 
করিয়া দেও। তাহা হইলে 

7.৭) তত 

অব্যাহতি প্রদান করিতে 

থাকিবে না। 
ত্রৈলোকা। উত্তম .কথা, ঘি ইহ 

কথা বিশ্বাস না করেন, নির্দোষ ইরিকে ছাড়িয়া: 
হইলে আঁপনার! আমার সঙ্গ আন্ধৰ, আমি ই সকল অপহৃত 
অবসকার বাহির করিয়া আঁপনাদিগের হস্তে অর্পণ করিতৈহি। তাহ! 
হইলে হরিকে ছা দিতে বআপনারিপ্র ্া কোনরূপ 
আপত্তি থাকিবে না? 77. 

আমি। তাহা ং রে আর, আমাদের পতি থাকিবে 
কেন? কিন মি অলক্কারগুলি কোথায় রাখিয়া, বল দেখি। 

[কা। কোথায় আর রাখিব? আমার ঘরেতেই আছে। 
রা এল ঘরেক্ন কোথায় আছে? | 

অলোবয। আমার, মে আলিমারির দেই আছে। 



রা কাই মিথ্যা কথা । সেই আলমারি আমর! 

১ ০  দেখিয়াছি। উহার ভিতর সেই 

রাজকুমারীর সং সমনত নি জি করিল, ও এবং রে 

কর্রিন এই ব্যাপার দেখিয়া কম্মচারী মাত্রেই, 

বিঃ রা পড়িলেন কারণ তাহারা প্রত্যেকেই 
সেই আলমারি এক একবার অন্সন্ধান করিয়াছিবেন। 

সেই আলমারির ভিতর হইতে কর্মচারীগণ যে সেই সকল 
অলঙ্কার পূর্বে বাহির করিতে পারেন নাই, তাহাতে তাহাদিগের 
কিছু মাত্র দোষ ছিল না। কারণ সেই আলমারির গঠন স্বতত্্রূপ 
ছিল। আলমারির সর্ব-উপরিস্থিত তক্তার ছয় ইঞ্চি নিয়ে, অথচ 
কার্ণিসের ভিতরে আঁর একখানি তক্তা এরূপ ভাঁবে বসাঁন ছিল যে, 

ভিতর হইতে দেখিলে বৌধ:ছুইত, দেই তত্কা! খানিই আলমারির 



৪০ ফারোগাদ ঘর, ৭৮ম সংখ্যা | 

র্ব-উপরের তক্তা। উপরের ত সিন তাবে কার্ণিসের 

কেহ সহজে বুঝিতে পারিতেন 
মত স্থান আছে। সেই এব 
শেষ হইয়াছে, সেই পার্থ: রাতে: ' 

দাগ ছিল মাতর। সেই দ কিন 

দেরাজের মুখ ফাঁক ্  পি টু হার রঃ মারা 

টাটা স্থানে আলিয়া উপস্থিত | 

টা? ০৮৩১৮১, গার 

সিদ্ধির সহিত এক খানি ক কাগদও মনি 
শবে 

সমস্ত কথা স্বীকাঁর করিয়া, তাঁহার, বিপক্ষে নর
 প্রদান: র নি 

তখন আমরা হরিকে অব্যাহতি প্রদান করিলাম, এবং বল্সীরূপে 

ব্রৈনোক্যকে মাঁজিছটেট সাহেবের:নিকট পাঠাইলাম। মাস 



শেষ রে | ৪১ 

আপনি বাঁড়ীর রর লোককে 

 জড়ীতৃত! করিবাঁর মানসে 
টা দ্বারা যা ক রর ক বলাইয়াছিলেন, এবং প্রকাশ 
দকলকেই দেখাইয়া আমার নির্দোষ পুত্র হরিই এ 
ভয়ানক-্গৃর শিরীধী, সে-ই রাজকুমারীর প্রীপহস্তা। উ: 

আঁপনাদির্গের কি ভয়ানক চাতুরী! কি 8 ভয়ানক কৌশল 11 ফি 

আমি দেই. সময়, আগ্রা, ভয়ানক. চাতুরী-জালে না পড়িভ্াদ, 
নিক ীড়নে  পীড়িত- না হইতাম, এবং আপন 

উরানক প্কীশলে আমি, হতবুদধি না হইয়া রাঁজকুমারীর অপগুত 
অলঙ্কারগুলি আমীর 'আলমীরির ভিতর হইতে বাহিস্ক করিয় 
আপনাদিগের হৃস্তে প্রদান না করিতাম, তাহা হইলে আজ আর 
যে ভরনীনক অবস্থায় পড়িয়াছি, সেইরূপ অবস্থায় কথনই পতিত 
হইভাঁম না। আপনারা সকলে মিলিয়৷ অনেক বার আমার 
আলমারি অন্ুসন্ধীন করিয়াছিলেন; কিন্তু উহার ভিতর হইনডে 

রাজকুমারীর অপহৃত অলঙ্কারুগ্ুলি কোনরূপেই বাহির করিতে দথ 



৪২. দারোগার বণ্তর, ৭৮ম সংখ্যা। 

হন নাই এবং আমার বা যে. নস পনারািবিধি 
সেই গহনার কোনরূপ সন্ধান করিয়া উট পারিতন: না নি 
আমিই আমার সর্বনাশ সাধন. করিঃ মামার নিজে 

পূর্বে যেরূপ অসংখ্য হা | 

অপহরণ করিয়া, বিনা-দণ্ডে: তলা 
: ৮ 

আমি সেইরূপ ভাবে আপন স রন রক্ষা করিতে রথ হইভাম 
আপনারা বিধিমতে চেষ্টা করি. আমার মন্তকের এক গাছি 
কেশও উৎপাটিত করিতে সমর্দীতেল না। যে পর্যান্ত আমি 
আঁপন মুখ খুলি নাই, সেই পর্যন্ত ভি, কোন কথা বলে নাই) 
এবং সহজে সে কোন কথা প্রকাশও কারি. প্রি ঘনে মনে 
জানিত, আমি রাজকুমারীর যে সকল অলঙ্কার? অপহরণ করিয়া- 

ছিলাম, সেই সকল অনঙ্কার আমি একাকী. কখনই গ্রহণ টা 

না। তুল্যাংশ না হউক; দে ফেউহার কোন 
লাক তাহার আর. কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না । পরের 
রাজকুমারীকে. হত্যার নিমিত, আমিও যেরূপ দোষে দোষী, তাহার 

অপরাধও আমার দেই দৌষ অপেক্ষা কোন অংশে নূন নহে। সে 
(বেশ জানিত, এই কথা তাহার মুখ দিয়া প্রকাশ পাইলে, আমার দশা 
এবং তাহার দশ! সমাঁনই হইবে, তখন সে কৌনরূপেই এই সকল 
কথা আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিত ন|।. কিন্ত যখন সে দেখিল 

যে, আমি সমস্ত গুহ কথা প্রকাশ করিয়। ফেলিলাম, তখন সে বুঝিল 



শেষ লীলা ৪৩ 

যে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া তাহার পক্ষেও মঙ্গল । কারণ, 

হাকেও আমার মহিত: ফাঁসি কাষ্ঠে সুলিতে হইবে, তখন 

তাহাকে ইল, তখন সে 

বিপঙ্গে সাক্ষ্য দি পরি্াণ পারি রর 
তাহারও ঠিক সেই রী রা কার্ধোর নিষিত আমি 

ষ্ঠীহার বুদ্ধিরই প্রশংসা করি। কারণ, 
দিথের ২ রঃ নিয়া, এই একমাত্র উপায় অবলঙ্ষন না 

করিলে, 'তাহীরি”আর কোনরূপেই বীচিবার উপাঁয় ছিল না। 
আর আপনারাও যে, আমাকে ভয়ানক কৌশল-জালে ফেলিয়া 
আমার নিষ্টু্ইডে সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন, 
তাহার শনমিত্তও: আমি. আপনাদিগের উপর কোনকূপ দৌার্পব 
করি না। কারণ দোষীগণকে দওড দেওয়াই আপনাদিগের কার্য । 

“হরি যে নিরপরাধ, তাহা আপনারা পুর্বব হইতেই জানিতেন, 
আপনারা কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া, বাড়ীর সমস্ত লোকদিগের 
দ্বারা মিথ্যা কথা বলাইয়া, হরি যে এই ভয়ানক হত্যা করিয়াছে, 
তাহা লোক-দেখানমত প্রমাণ করিতেছিলেন সত্য; কিন্তু বলুন দেখি, 
যদি আমার নিকট হইতে প্রকৃত কথা প্রাপ্ত না হইতেন, তাহ 



88 ৮ দপ্তর, গম সংখ্যা । 

হইলে নিরপরাধ হরিকে মিথ্যা করিয়া কি.কখনও ফাঁসি কাঠ 
রূলাইতে পারিতেন ? টিসি, বায যাহ পনারা হরিকে 

ফল যাহ! হইয়াছিল, তাহ! ্ / রা বর্ণন করিবার আর আমার 

প্রয়োজন নাই) আমি তৎস্কুঁপ্রকাশিত একথানি মংবাদপত্র 
হইতে ব্রিলৌকোর বিচার-ফলুঃ [উদ্ধত করিয়া দিলাম। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ । 

স্পট রবাঠক বাথ 

ছেলে-ভুল, এই কথ শুনিয়া পাঠকগণ ত একবারেই চমকাইয়| 
উঠিবেন, পাঠিকাগণের ত কথাই নাই'। ছেলে তুল, কি ভয়ানক 
কথা! যাহার পুত্র আছে, যাহার হৃদয়ে পুক্রঙ্নেহ একদিবসের 

নিমিত্তও প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহাকেই মুক্তকণে স্বীকার 
করিতে ছইবে, ছেলেকে কি কখন ভূল হইতে পারে? আপন পুত্রকে 

পিতামাতা কি কখনও ভুল করিতে পারেন ? তবে এক কথা এই 

হইতে পারে যে, কোন পিতামাতার পুত্র নিতাস্ত শৈশবকাঁলে বদি 
কাহারও দ্বারা'অপহৃত হয়, বা সংসারচক্রের দুষ্পরিহাঁধ্য ঘটনাবলীর 
মধ্যেন্পড়িয়া, বদি কেহ আপনার প্রাণের ত্বকে হারান, এবং বহু 
বৎসর পরে যদি সেই পুত্রকে হঠাৎ দেখিতে পান, তাহা হইলে 

হয় ত পিতাঁমাত। আপনার সেই প্রাণধনকে সহজে চিনিয়৷ উঠিতে 
পাঁপ্রেন না । কিন্ত একবারেই যে চিনিয়া উঠিতে পারেন না, তাহাও 

আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে সাহ্মী হই না। যে ছেলে-ভুলের বৃত্তান্ত 
আজ আমি পাঁঠকগণের সন্মুথে উপস্থিত করিতেছি, উহা কি তবে 
সেই প্রকারের ছেলে-ভুল ? না, তাহ! নহে । এ ছেলে-ভুলের 

অবস্থা যেরূপ, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ সহজে বিশ্বাদ করিতে চাহিবেন 
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না, টিট্কারী দিয়া আমার কথা উড়াইয়! দিবেন, এবং আপনা- 
দিগের মধ্যে পরস্পর বলাবলি করিবেন, ইহা কখনই হইতে পারে 
না; সম্পূর্ণরূপে ইহা অসস্তর। 

ইহা! সম্ভবপর হউক, বা না হউক, পাঠক-পাঠিকাগণ আমার 
কথায় বিশ্বাস করুন, বাঁ না করুন, যাহা ঘটিয়াছে, যাঁহ৷ দেখিয়াছি, 
যাহা অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাই আজ সকলের সম্দুথে বলিতেছি। 
যাহার ইচ্ছা হয়, বিশ্বাস করিবেন, যাহার ইচ্ছা না হয়, তিনি 

বিশ্বীস না করিতে পারেন) কিন্ত ধ্লাহারা এই ঘটন৷ বিশ্বীস ন! 
করিবেন, তাহাঁদিগের নিকট আমার একটী কথা জিজ্ঞান্ত আছে। 

তিনি বালাকাঁল হইতে এ পর্যন্ত বর্তমান মানর-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া 
আসিতেছেন কি? বিশেবতঃ এতদঞ্জলের ম্মানবগণের আচারু- 

বাবহাঁর, কার্্য-কলাপ প্রন্ভৃতি আপনি বাল্যকালে যেরূপ দেখিয়! 

আসিয়াছিলেন, এখন আপনি তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন বুঝিয়া 
উঠিতে পারিয়াছেন কি? বলুন দেখি, পূর্বকালে সন্তান প্রতিপালনের 

ভার কাহার উপর ছিল? সন্তান জন্ম গ্রহণের পর হইতে তাহার 

নুযাত্থ প্রাপ্ত হওয়া পর্যাস্ত, কাঁহার ছারা সে লালিতংপালিত হইত ? 
কাহার যত্বে বর্ধিত হইত? যতদিবস পর্যন্ত বালক স্কবুষ্বপান কুরিত, 

ততদিবম পর্যন্ত মীতা ক্নি তাহাকে জীপন ক্রোড়ের বহির্ভাগে গমন 

করিতে দিতেন? অপরের ক্মনহুদ্ধ কোন্ মাঁতা শিঞ্চগণের উদরে সহজে 

প্রবেশ করাইতে সম্মত হইন্তন? নে সনের জননীন্গাত্রেই অশিক্ষিতা 
ছিলেন, পাশ্চাত্য-শিক্ষীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁছাদিগের হ্বদক়্ে পাশ্চীত্যভাব 
তখন প্রবেশ করিয়াছিল না। সুতন্ৰাং তাহারা! অশিক্ষিত। ছিলেন, 

তীহাঁদিগের বুদ্ধির লেপমাত্রও ছিল না, তাই তীহ্ারা সাান্ত ধাত্রীর 

ক্ীর্যয করিয়া, আপন আপন পুত্রকে গ্রতিপালন করিতেন; তাই 
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তাহারা আপন লস্তানকে জ্রোড়ের বাহিয় হইতে দিতেন না; তাই 
তাঁহারা দাসদাসীগণের উপর বিশ্বাস করিয়া, তাহাদিগের হস্তে আপন 

আপনবহুমূল্য ত্র কথনই প্রদান করিতে সাহসী হইতেন নাঁ। সুতরাং 
“ছেলে-ভুল+ ও কথ। কখনও শুনিতে পাওয়া যাইত না । 

আর এখন পাশ্চাত্য-সভ্যতা আমাদিগের অস্তঃপুরে প্রবেশ 

করিয়াছে। ভ্্রীগণ শিক্ষিত (?) হইয়া, বা! 'শিক্ষিতা। হইয়াছেন এই 
ভান করিয়া দেশের মুখোঁজ্ছজল করিতেছেন ! তাঁই মধ্যে মধ্যে এখন 
ছেলে-ভুল হুইয়। থাকে । তাহাঁদিগের বিবেচনীয় এখন গর্ভধারণের 

অন্যরূপ বাবস্থা হইলেই ভাল হইত ? কিন্তু স্বভীবের নিয়ম একবারে 
পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই, এই ভয়ানক যন্ত্রণা তীহা- 
দিগকে সহ করিতে হইতেছে! তবে সস্তান প্রস্তুত হইবার পর, 
আঁর তীহাদিগের কোনরূপ কষ্ট থাকে না। সন্তানও ভূমিষ্ট হইল, 

তিনিও তাহাকে চাঁকর-চাকরাণীর হস্তে সধর্পণ করিয়া, যাহাতে 
নিজের মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন, তাহীর চেষ্টায় নিধুক্ত হইলেন । 

ভত্যগণই সন্তীনের লালনপালনে নিযুক্ত হইল । মাতৃ-স্তনদুগ্ধের 
পরিবর্তে গর্দভীদুপ্ধে তাহাদের জীবন রক্ষা হইতে লাগিল । সলাতু- 
ল্নেহেবর পরিবর্তে নীচ-বংশোষ্ঠবা অসচ্রিত্রা পরিচারিকার শ্লেহে 

সন্তান পরিবদ্ধিত হইতে লাঁগিল। এরূপ অবস্থায় স্লেহমদ্রী জননী, 

তাহার স্নেহময় পুজরকে ভূল না করিবেন ত কাহাকে ভূল করিবেন? 

অবন্ঠ এরূপ অবস্থা এখন পর্যন্ত সকলের গৃহে প্রবেশ করে নাই। 

পূর্বের নিয়মান্ুারে এখনও কোন কোন প্রস্কতি আপন আপন 

সম্তান প্রতিপালন করিয়! থাকেন সত্য; কিন্ত আরও কিছুদিবস 
পরে, বা তীহাঁদের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও যে কি 

হইবে, তাহ! ভাবিয়! উঠিতে পারি না। এখন ধাঁহাদের অবস্থার 
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পরিবর্তন হইয়াছে, ধাহাঁর! পা্চাত্য-শিক্ষার অভিমানে অভিমানী 
হইয়াছেন, কমলা ধাঁহার উপর কৃপানেত্রে গুষ্টি করিয়াছেন, এক 
কথায় আজকাল ধাহীরা সভ্য এবং বড়মানষ, তাহাদিগের মধ্যে 

অধিকাংশের গৃহেই এইক্প ঘটন। খটিতেছে । তীহাদিগের ছেলে যদি 

ভুল না হইবে, তবে আর কাহাদিগের হইবে? 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 

একদিবস বৈকাঁলে আমাদিগের পুলিসের সর্বপ্রধাঁন কন্মচারীর 
শবহস্ত-লিখিত একখানি পত্র আসিয়া আঙ্কার হস্তে পতিত হইল। 
তাহারই একজন চাঁপরাণী সেই পত্রখানি আনিয়া, আমার ভন্ডে 
প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। খামখাঁনি খুলিয়া দেখিলাম, উহার 
ভিতর একখানি টেলিগ্রাম। সেই টেলিগ্রামের উপর সর্ধপ্রধান 
কর্মচারীর আদেশ,__-ইহা পাঠমাত্র কলিকাতার যে ঘাটে 

তমলুকের জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ঘাটে গমন করিয়া, 

টেলিগ্রীমে লিখিত বালকের অন্গসন্ধান কর, এবং কোনরূপ সন্ধান 

পাওয়া যাঁর কি না, তাহা! সন্ধ্যার পর আমাকে রিপোর্ট করিও 1 
টেলিগ্রামের উপর সর্ধপ্রধান কর্মচারীর আদেশ পাঠ করিয়া, 

তাহার পরে টেলিগ্রামখানি পাঠ করিলাম । দেখিলাম, কলিকাতা 

একজন সন্ত্রস্ত লৌক মফঃসল হইতে এই টেলিগ্রাম পুলিসের সর্ব- 
প্রধান কর্মচারীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সেই টেলিগ্রীমের 

মন্ত্র এইরূপ £--_-আমরা সপরিবারে একখানি জাহাজে তমলুক 
হইতে উলুবেড়িয়ায় আসিয়া উপস্থিত হুই। জাহাজ হইতে নামিবার 
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পর দেখিলাম, আমার এক বৎসর বয়স্ক পুভ্রকে জাহাজে ভ্রম ক্রমে 

ফেলিয়া আসিয়াছি। সেই সময় জাহাজও উলুবেড়িয়া হইতে ছাড়িয়া 
দিয়াছিল। সুতরাং সেই জাহাঁজ ধরিয়া আমরা! আমার পুলক 

কোনরূপে আনিতে সমর্থ হইলাম না। আমার পুক্রটীর অঙ্গে প্রায় ছুই 
সহস্র মূল্যের অলঙ্কার আছে। কোনরূপ স্থযৌগ করিয়া আমি 

এই টেলিগ্রামখানি আপনার নিকট পাঁঠাইতেছি, জাহাজে অন্থসন্ধান 
করিলেই, আমার বালকটার অনুসন্ধান হইবার সম্ভাবনা | আমরাও 
যতণীদ্ব পারি, কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত ভুইয়া আপনার সহিত 
সাক্ষাৎ করিব |” 

টেলিগ্রামের মর্ম অবগত হইয়া আমি আর কিছুমাত্র বিলম্ব 
করিতে পারিলাম না। একখানি গাড়ি আনাইয়!৷ তৎক্ষণাৎ আর- 
মানি ঘাটাভিমুখে প্রস্থান করিলাম । ঘাঁটে উপস্থিত হইয়া জানিতে 

পারিলাম, এখন পর্যন্ত তম্লুকের জাহাজ আসিরা কলিকাতায় 

উপস্থিত হয় নাই। 
আমি আরও কয়েকজন লোঁক সংগ্রহ করিয়া আরমাঁনিঘাটে 

অপেক্ষা করিতে লাগিলীম । জাহাজ সম্বন্ধীয় কন্মচারীগণ যাহার! 

সেই সঞ্জয় সেই ঘাটে উপস্থিত ছিল, তাহারাও আমার সাহাধা 

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ক্রমে জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। জেটিতে জাহাজ ভিড়া- 
ইন! নঙ্গর করা হইলে, আমরা সর্বাগ্রে গিয়া জাহান্বে উঠিলাম। 
ভাহাজে যেসকল আরোহী ছিল, তাহারাও ক্রমে জাহাজ হইতে অব- 

তরণ করিতে আরম্ত করিল । যনে সকল আরোহীর সহিত ছোট ছোট 

বালক ছিল, তাহাদিগকে প্রথমে আমরা জাহাজ হইতে অবতরণ 
করিতে দিলাম না । যাহাদিগের সহিত কোন শিশুমস্তান ছিল না, 



৮ দ্ধারোগার দপ্তর, ৭৯ম সংখ্যা । 

তাহারাই প্রথমে জীহাঁজ হইতে অবতরণ করিয়া গেল । উহীর্দিগকে 
যতদুর সম্ভব অলঙ্কার-ভূষিত সেই বালকের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম 
কিন্ত কেহই কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর প্রদান-করিতে পারিল না। 
এইবূপে যাহাদিগের নিকট শিশুসস্তান ছিল না, তাহারা জাহাঁজ 

হইতে প্রস্থান করিলে পর, ধাহাঁদিগের সহিত শিশুসন্তান ছিল, 
তাহাদিগকে এক এক করিয়া ধাইতে দেওয়! হইল তাঁহাদের গমন 

করিবার সময় তাহাঁদিগের সমভিব্যাহারে যে সকল শিশুসন্তান 

ছিল, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যতদূর জানিয়া লইবার সম্ভাবনা, তাহ! 
জানিয়া লইয়া, এবং উহারা উহাঁদিগের যে সকল থাঁকিবাঁর ঠিকানা 

প্রদান করিল, তাহা! লিখিয়া লইঘ়! উহাদিগকেও, যাইতে দিলাম ; 
এক এক করিয়া তাহার! সকলেই গ্রস্কান করিল। কিন্তু থে 

বালকের অন্নসন্ধান করিবার নিমিত্ত আঁমি সেই স্থানে গমন করিয়া- 
ছিলাম, সেই বাঁলক সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিই কোন কথা বলিতে 
পারিল না, ব! যে কল বালককে লইয়া তাহাঁদিগের পিতামাতা 

আমাদিগের সম্মুখে জাহাজ হইতে অবতব্বণ করিয়া চলিয়া গেল, 

তাহাদিগের কোন শিশুর অঙ্গে কোনরূপ মূল্যবান্ অলঙ্কারও দেখিতে 
পাইলাম না। ৬ 

এইরূপে সমস্ত আরোহী জাহাজ হইতে প্রস্থান করিলে পর, 
আমরা! জাহাঁজের সমস্ত স্থান উত্তমরূপে অন্্রসন্ধান করিলাম । প্রথম 
ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার ভিতত্র খুঁজিয়! দেখিলাম, যে সকল স্থীনে 

জাহাজের খাঁলাসিদিগের জিনিষপত্র থাকে, বা জাঁহাঁজের যে সকল 

স্থানে তাহাদিগেরযাতায়াত আছে/ সেই সকল স্থানও উউ্সরূপে অথ" 
সন্ধান করিলাম; কিন্তু কোন স্থানে সেই এক বৎসর বয়স্ক বানকের 

বা তাহার পরিহিত অলঙ্গারের কোনরূপ সঙ্বীন পাইলাম-না । তখন 



ছেলে-ভুল। ৯ 

আর কি করিব, তাহার কা স্থির করিয়৷ উঠিতে না পারিয়া, 

করিলে, তাহাকে: সেই বগা দেখাইলাম এবং তাহাকে সমস্ত 
কথা বুঝাইয়া বলিলাম) রা নৃ সারেং জাতি সুমলষান হইলেও, 
তাহাকে বেশ ভদ্রলোক “বলিয়া. অসথমান হুইল। সে তাহার 
অধীনস্থ সমস্ত. খানাসি বা ৰা জাহাজের, অপরাপর ভৃত্যগণকে একত্র 

করিয়া আঁমাদিগের সনখুথেই অনুসন্ধান আরম করিল। তাহার 
অনুসন্ধানে আমরা নিমলিখিত বিষয়গুলি অবগত হইতে পারিলাম। 

১ম। দানদাদী ও পরিবারবর্গ লইয়া ছুই তিনটী ভদ্রলোক 
তমনুকে এই জাহাজে আরোহণ করেন। 

২য়। তীহাদিগ্ের সহিত একটা পরিচারিকার ক্রোড়ে 
এক বৎসর বয়স্ক বালক ছিল। 

৩য়। উহার অঙ্গে অনেকগুলি অলঙ্কার ছিল। 

৪র্ঘ। তাহারা প্রথম শ্রেণীর একখানি কামর! ভাঁড় করেন। 
৫ম। সেই কামরার ভিতর স্ত্রীলোকগণ ছিলেন। 

৬ষ্ট। চাঁকর-চাকরাণী কয়েকজন সেই কামরার বাহিরে ছিল। 

শম। বাবুর! সকলে প্রথম শ্রেণীর খোলা জায়গায় এক এক- 
খানি চেয়ার ও মোড়া লইয়া! বসিয়াছিলেন। 

৮ম। তাহার কে, কোথা হইতে আঁসিতেছেন, তাহা কেহই 
অবগত নহে। কেবল এইমীত্র জানিতে পারা গেল যে, উ'হারা 
তমলুকে জাহাজে উঠিয়াছিলেন। 

৯ম। চাননি বদলান 

১*ম। সেই সময় তাহারা অলঙ্কার-ভূষিত বালকটীকে লইয় 
জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন কি না, কেহু বলিতে পারেনা। 



১৩ ঘারোগার দপ্তর, ৯ম সংখ্যা | 

জাহাজের সাবেংয়ের সাহায্যে এই করেকটামাত্র বিষয় অবগত 

হইয়া, ক্ষন মনে আমি লেই স্থান হইতে স্থাম করিলাম; এবং 
আদেশমত আমার সর্বপ্রধাৰ কর্মচারীর নিকট গমন করিয়া, যতদূর 
অবগত হইতে পারিয়াছিলাম, তাহা সাহার নিকট, আভোপাস্ত বর্ণন 
করিলাম। আমার কথ! গনি ভিনি বুষিতে পারিলেন যে, সেই 
বালকের কোনরূপ সন্ধান করিয়া! উঠিতে -ক্লারি নাহি, এবং যেরূপ 
অবস্থা, তাহাতে সহজে যে উহবান্ধ কোনরূপ অনুসন্ধান হইবে, 
তাহার জন্তাবনাও নিতাত্ত অল্প। তথাপি যাহাতে আমি নেই, 
বালকের কোনরূপ সঞ্ধান করিয়া উঠিতে পারি, এবং তাহার পরি- 
হিত বহুমূল্য অলঙ্কারগুলির কৌনন্ধপ উদ্ধার করিতে যাহাতে আমি 
মর্থ হই, তাহার নিমিত আমার উপর আদেশ প্রদান করিলেন। 
আমিও তাহার আদেশ শিরোধাধা করিয়া, সেই স্থান হইতে নিজ 
স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলাম । আমিবার সময় তাহাকে কেবলমাত্র 

ইহাই বলিয়! আসিয়াছিলাম যে টেলিগ্রাম পাঠে যেরূপ বুঝিতে 

পারা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, বাহার পুত্র পাওয়া যাইতেছে 

না, তিনি ফতশীত্্ পারেন, কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইবেন। 

প্রথমতঃ, তিনি যদি আপনার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন, প্তাহা 
হইলে অন্ুগ্রহ পুর্বাক তাহাকে যেন আমার নিকট প্রেরণ করা হয়। 
প্রধান কর্মচারী মহাশয় আমার প্রস্তাবে সন্মুত হইলেন ও কহিজেন, 
“আসিবামাত্রই তাহাকে আমি তৌমাঁর নিকট পাঠায়! দিব।” তিনি 
আরও কহিলেন, «কেহ যে আপনার শিশুসস্তানকে কখন ভুলক্রমে 
পরিভ্াগ করিতে পারে, ভাঁহা কিন্তু আঁমি ইতিপূর্বে আর কখনও 
দেখি নাই, বা শুনিও নাই। না জানি, ইনি কিরূপ পিতা 1” 



বিতে আর..কৌনরূপ অস্থসন্ধান হইল ন!। পরদিবল 
রতথুষে আমি সেই বাকের অনুদান করিবার মাননে থানা হইতে 
বাহির হইতেছি, এমন সময় একখানি পত্র-সহ এক ব্যক্তি একখানি 

জুড়ি গাড়িতে আমার গলার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ি 
হইতে নামিয়াই তিনি আমার অনুসন্ধান করিলেন। সম্মুখে আমি 
উপস্থিত ছিলাম, একজন প্রহরী আমাকে দেখাইয়া দিল। আমাকে 

দেখিয়া তিনি “আমার নিকট আগমন: করিলেন, এবং পত্রখানি 

বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি পত্রখানি 

খুলিলাম; দেখিলাম, উহ! আমার সেই সর্বপ্রধান কর্মচারীর 
্বহস্ত-লিখিত। লেখাও, অধিক নহে, ছুইটা ছত্র মাত্র। উহাতে 
লেখা! ছিল, _প্আঁপনি যে বালকের অন্তুস্ধান করিতেছেন, রি 

পত্রবাহক সেই বালকের পিতা” দি 
হার পোষাক-পরিচ্ছদ, গাঁড়ি-ঘোড়া. দেখিয়া এবং তাঁহার 

কথাবার্তা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, তিনি একজন বড় মানুষ। 

পাশ্চাত্য-শিক্ষায় ইনি উত্তমরূপে শিক্ষিত। . ইনি আসিয়া হ্ঠাৎ 

উপস্থিত হওয়ায়, সেই সময় আর আমাকে বাহিরে যাইতে হইল 
না। তাহাঁর সমভিবাহীরে আমি আমার আফিস গৃহের ভিতর 

প্রবেশ করিলাম, এবং সেই স্থানে নির্জনে উভয়ে উপবেশন করিয়। 

আমি তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলাম, “আপনিই কি একখানি টেলি- 
গ্রাম করিয়াছিলেন ?” 



১২. দ্বারোগার দপ্তর, ৭৯য় সংখ্যা! । 

বড়লোক । ই] অহাশয় 1. 

আমি : দেখুন দেখি, এই টেলিগ্রাম কি নী? 

বড়লোক । হা মহাশর! আমিই এই টেলি পাঠাইযাছিলাম। 
আমি।. এই টেলিগ্রামে যে বালকের ক ধীর উচ্লেখ 

কি আপনার পুত্র? 

বড়লোক । ১517 

নিকট হইতে অবগত হুইলম, মাগনিই দে 
নিযুক্ত হইয়াছেন; ইহা কি প্রকৃত 1. | 

আমি। ৪১45 দানার 

বড়লোক । উনিয়ানিযা সান কমি তে পারিয়া- 
ছেন কি? 

আমি। না, অপর / আনি উর কোন সাদ কর 
উঠিতে পারি নাই। আজ উহার সন্ধানে গমন করিতেছিলাস, এমন 

সময় আপনি আসিয়! উপস্থিত হইলেন।  : :. 
বড়লোক । উহার সন্ধান পাতার কোনরূপ আশা আছেকি? 

আমি। আশা না থাকিলে কি কখনও এই জগতের অস্তিত্ব 
ধাকিত? আশা নাই, এ কথা আমি বলিতে পারি না? নু 

বড়লোক। আপনি অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত গমন করিতে" 
ছিলেন) চলুন, আমিও আপনার সহিত গমন কন্ি। 

আঁমি। আমার সহিত আঁপনাঁর গমন করিবার প্রয়োজন এখন 

নাই। যখন প্রয়োজন হইবে, তখন আপনি আমার সহিত গমন 
করিবেন । এখন কতকগুলি কথা আপনার নিকট আমার জিভান্ত 

আছে, সেইগুলির ধ্ধীবথ উত্তর প্রদীন করুন ) তাহ! হইলে কিরূপ 

ভাবে কোথায় ইহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিব। 
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বড়লোক। : আমাকে কি নিজ্ঞা করিতে চাছেন? 

আমি। টেলিগ্রাম নাস খাছ, গা বোধ হয়, 
আপনার নাম? : রি পা 

বড়লোক. উই আমার নাম। 

আমি। আপনার বাসস্থান কোথায়? ... 
বড়লোক 1. এই মহরেই আমার বাসস্থান। 

আমি। আপনি যেকলিকাতাবাসী, তাহা আমি পূর্বেই বুঝিতে 
পারিয়াছি; কিন্ত কলিকাতা কোন্ স্থানে আপনার বাসস্থান, 

তাহা আমাকে বলিয়া দিবেন কি? কারণ, যখন আপনাকে আবশ্বক 
হইবে, তখন'আঁমি.আঁপনাঁকে কোথায়, পাইব ? 

আমার কার, উত্তরে তিনি তীহার প্রকৃত পরিচয় আমাকে 

প্রদান করিলেন, এবং যে স্থানে তাহার, বাঁমস্থান তাহাও আমাকে 

বলিলেন। আমি কিন্ত তাহার নাম ও পরিচয় পাঠকগণের নিকট 

সবিশেষ কোন কারণ বশ্তঃ প্রকাশ করিতে পাঁরিলাম না। | 

“আমি। কিরূপ অবস্থায় আপনি আপনার শিশুসস্তানটাকে 

হারাইয়াছেন, তাহার আছ্ছোপাস্ত ১০ আমার নিকট সবিশেষ 
নি 

বড়লোক ।. আমি পূর্বেই বলছি আমার বানস্থান এই 
কলিকাতায়; কিন্ত আমার শ্বশুরালয় কলিকাতায় নহে । মেদিনী- 
পুর জেলার মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে আমার শ্বপগুরালয়। সেই 
স্থানে গমন করিতে হইলে, স্টীমারে তমলুক পর্যাস্ত গমন করিতে 
হয়। তমলুক হইতে আমার শ্বশুরালয় কয়েকখানি গ্রাম ব্যবধান । 
তমলুক হইতে সেই স্থানে গমন করিতে হইলে পাক্ধী বা শকট 
ভিন্ন গমন করিবার আর কোন উপায় নাই। আমার বিবাহের 



৪ ঘ্বারোগার দ্ণ্তুর, ৭৯ম সংখ্যা] 

ছিলেন ; তাঁছ বহদিবসের কথাও আমার স্তরের গজব 

বি, আমি আমার কে বেইসথবে বকে নেই না 
শ্বশুর মহাশয় আসিমা-ধ্যে মধ্যে; ঠাহার ক্যাফে দে 

দিগের বাটাতে আসিতে পারেন লা, জং কি করায় নহিত 

প্রায় একরূপ দেখাঁ-সাক্ষাৎনাই। 'ীমানর. ্ রী-বহুদিবস হইতে 
তাহার মাতাকে দেখিতে না পাইনা, বড়ই দুঃখিত থাঁকিতেন, এবং 
সেই স্থানে গমন করিয়া একবার তাহার মাতীপ্,সহিত সাক্ষাৎ 

করিয়া আসিবেন, এই ইচ্ছ। মধ্য মধ্যে প্রকাশ করিতেন । সুযোগ 
মত আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করা- 

ইয়া আনিব, এই কথ! মধ্যে মধ্যে বলিয়! তাঁহাকে সান্বনা করিতাম। 

(শক্রমেআমার সেই পুত্রটা জন্মগ্রহণ করিল। নেই পুত্র জন্মাইবার 
দর হটসাসার রী কাহার দিযালরে জাবপক্ছে ই এবরিবনের 

নিমিত্তও গমন করিবার জন্য আমাকে সবিশেষরূপে অঙ্গুরোধ করিতে 
লাগিল। : আমি প্রথমতঃ, তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম ). কিন্ত 
কোনরূপেই তাহাকে-্বান্ত- করিতে পারিলাম নাঁ। অনন্কোপায় 

হইয়া ক্রমে তাহার মতে আমাকে মত দিতে হইল, এবং শ্বশুরালয়ে 

গমন করিরার দিন স্থির করিয়া ্বপ্তর মহাশয়কে পত্র লিখিলাম। 

সেই স্থানে গমন করিতে হইলে, বেস্থানে যেরূপ করিবার প্রয়োজন, 
তাহার সমস্তই ঠিক হইল। প্রায় এক মন্তাহ ্ই্ল ».আমি আমার 

সী ও পুত্রের সহিত আমার স্বপ্তর বাড়ী গন বার নি 
কাত। পরিত্যাগ করীম । আমাদিগের সঙ্গে আমার ছুইজন বন্ধ 

গকজন পাঁচক ত্রা্ষণ, দুইটা ঘ্বীরবাদ্, চারিজন পরিচারক এবং 
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নাল আমার বরের অবস্থা ভাল 

স্থানে রাইস হইতে গরতা- 

রাম অভি বাড়ী টিপ রা বাআমার 

সমভিব্যাহারী সমস্ত লোকের কোনয়প কষ্ট হইল না। সেই স্থানে 
কয়েকদিবসকাল : অতিবাহিত করিষ্না গত পরশ তারিখে আমরা 
তমলুকে আঁসিয়। উপস্থিত হই। দেই স্থানে রাক্রিযাপন করিয়া, 
পরদিবদ জাহাজে আরোহণ করি। 'আঁমাদিগের ইচ্ছা! ছিল, তমলুক 

হইতে আমরা গরকবাবে কলিকাতায় আগমন করিব না) /উলুবেডিযার 
কয়েকখানি শ্রীম_ বাবধানে আমার স্ত্রীর এক ভগিনীয: শ্রগুরবাড়ী 

এ ইচ্ছা ছিল, উলুবেডয়া নামিয়া, 8৬ 
ঃ সেই স্থানে ছুই 'একদিবস থাকিয়া, আমরা কলিকাতায় 

লট মনে মনে আমরা ডা করিয়াছিলাম, 

কার্চেও আমরা সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। সেই স্থানে গমন 
করিবার সমস্ত বান্দোবস্ত ঠিক ছিল, জাহাজ - উনুবেড়িয়ায় আসিয়া 
উপস্থিত হইলে, আমরা নকলে সেই স্থানে অবতরণ করিলাম । 
জাহাজ জেটিতে থাকিয়া নিত সঙ কলিকাতা টন প্রস্থান 

করিল। 

“জাহাজ. ছাড়িয়া নিট পনির আমার সমভি- 

ব্যাহারী লৌকজন ও রব্য-দীমগ্রী সমন্তই জাহাঁজ হইতে নামাইয়৷ 



১৬. ছারোগার পুর ৭ম সংখ্যা । 

শন ই, বণ ভাসা পকাানটাকে গেবতে নান 
না। তাহাকে দেখিতে না পাই, পি 

লাম। লকলেই কহিল, তাহারা কেহইনাহাব হইতে বালককে 
নামাইয়া আনে নাই |: অধিকস্ত প্রত্তেকে প্রত্যেকের সহিত বিবাদ 
আরম্ভ করিল, পরিচারিকাঘয়ের মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল | 

“একজন কহিল, “বালক তোর, জিম্মায় ছিলি, “তুই আনিস্ 
নাই কেন?” অপর আর একজন: কহিল, -“জীহাঙ্জের ভিতর তুই 
বালককে ক্রোড়ে করিয়া রাধিয়াছিলি, তোরই নিকট সেই মর 

ছিব, তুই তাহাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিল রিনি; 1” চাব 
গণের মধ্যে পরম্পর ছাঁভাহাঁতি আরম্ভ, হইল।। ॥ *গ্রকজন 2 
“তোর দোষ ।, আর একজন কহিল, “তোর দোষ । মির 

'জাহাজ হইতে নামিবার সময় তোকে বলিয়াছিলাম, কোন ভ্রব্য ভুল 
ক্রমে ফেলিয়া আসিয়াছি কি না, দেখিয়!আয়। অপর ন্ল্ক্তি 
কহিল, *এ কার্যের ভার তোর উপর ছিল, 'তুই আপন কার্য 
করিস্ নাই বলিয়াই ত এই সর্ধনাঁশ ঘটিল। আমার সমভির্যাহারে 
অপর ধাহাঁর! ছিলেন, তাহার! টুপ করিয়া এদিক. ওদিক অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন, আমার স্ত্রী উচ্চৈঃত্ঘরে-কীদিতে আঁরস্ত করিল। 
এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমি যে কি.কক্সিব, ভাহার কিছুই স্থির 
করিয়া উঠিতে পারিলাম না ।' ওদিকে দেখিলাম, জাহাজখানি আর 

ঘাটে নাই, কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থান করিতেছে) আর এত 



ছেলে-ফুল। ১৭ 

দরবর্তী হইয়া রাহে ছে জাহাজের কোন লোক আসামিগের 
উচ্চরবড শুনিতে পায় না 1: . . 

“তখন অনক্যোপীয়-হইরা, 'কি করিব, তাহার বিচই থর করিতে 
না পারিয়া, আপনাদিগের, সাহেবের নিকট টেলিগ্রাম করিলাম, 

এবং অপর যে সফল স্থানে, (সেই জাহাজ দীড়াইবার সন্ভাবন! আছে, 
সেইসকল স্থানে অনথসনধান করিবার নিমিত্ত লোকজন সমভিব্যাহারে 

আমি নিজেই রওন| হুইলাম। স্থানীয় পুলিসকেও সেই সময় 
সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, ভাহারাও আমাদিগকে সবিশেষকূপ 
সাহাধ্য করিলেন ) কিন্ত কোন নি তাহার কোনরূপ সন্ধান 

লকটাবে জাহাজে আনা হইয়াছিল ত? 
বড়লৌক।: সেসময় ভুল হয় নাই। .... 

ঘআমি। লালে পি শন রটে চা 
দেখিক়ছিলেন কি? 

লোক । জাহাজের মধ্যে আমি যে. তাহাকে নিজ চক্ষে 

ছিঠিহ। কিন্তু আমার ঠিক স্মরণ হয় না) কিন্তু বালকটাকে 
যে জাহীজে আন! হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

আমি। আপনি কিরুূপে বলিতেছেন যে, জাহাজে তাহাকে 
আনা হইয়াছিল? ফারণ, আপনি নিজে ত তাহাকে দেখেন নাই। 

বড়লোক । আমি নিজে দেখি নাই সত্য) কিন্তু পরিশেষে এ 
বিষয়ে আমি অনুসন্ধান করিয়াছিলাম।. যে চাকরাণী ক্রোড়ে.করিয়া 

তাহাকে জাহাজে উঠাইয়াছিল, দে-ই আমাকে বলিয়াছে। তদ্যতীত 
আমার স্ত্রীও তাহাকে জাহাজের ভিতর দেখিয়াছেন। 



ছিল না। জাহাজ হইতে অবতরণ করি ব্রি পুর্ব সে 
হইয়া পড়ে, কামরার মধ্যে একখানি বের উপর টাই 
ইয়া রাখা হয়। পরিশেষে নামিবার সময ভুরকক্রমে আর কেহই 
তাহাকে লইয়া নাঁবেন নাই। নিচু সগারসাবওরন 
স্থানেই রহিয়! বায়। 

আমি। আমি রিস্তর বিস্তর ভুল দেখিয়াছি নিজ 

ভুল আমি কখনও দেখি নাই), নান কথা, কখনও 
টি ্ 

বড়লোক । নিত অবস্থা বালক মা এই কাণিকাতা 

আসিয়া উপস্থিত হয় নাই ত? . | 
আমি। জাহাজ ঘা আনিয়া, উপস্থিত রা আমি 

সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম। আমার সম্মুখেই জাহাঁজ আসিয়া 
ঘাটে উপস্থিত হয় জাহাজের ভিতর ও. আরোহীগণের «মধ্যে 

আমি নিজে উতমরূপে অহ্সনধান করিয়া দেিযাছি। ন্বালক কলি- 
কাতা পথ্্ত আসিয়া, উপস্থিত হয় নাই। 

বড়লোক ।. দাহান্দের কোন লোক: লই বাক সে কোন 

কথা বলিতে পারে নাই 1... 
আমি। - ভাহাও আমি প্রা প্রতোকেকে ফিস করছি 
৪৮ যেক্পোখায় গেল, বা কে তাহাকে লইয়া গেল, 

সংবাদ আমাকে কেহই প্রদান. করিতে পারিল না। কেবল 
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জাহাজের খালাসিগণের নিকট হইতে এইমাত্র অবগত হইতে পারি- 

লাঁম যে, আপনার অনুকে উঠ্মাছিলেন, ? এব উলুবেডিয়ায 
নামিয়া শে], 7: | 

বড়লোক, অাশয় |. নেবার 
আঁমি। টপ ঈশ্বরের হস্ত। আমরা বালকের সন্ধান করিবার 

নিথিত্ত সাঁধামত চেষ্টা করিবমাত্র। সেই বালকের অঙ্গে কিকি 
অলঙ্কার ছিল বলিতে পারেন কি? 

বড়লোক । কি কি 'অনক্কার ছিল, ঠিক: তাহা আমি বলিতে 

বুল এইমী্র বলিতে পারি যে, বালকের অঙ্গে 
সোণীর যে সকল: অলক্কা থাকিতে পাঁরে, তাহার সমস্তই ছিল! 
আবশ্যক হয়, তাহার একটা বিস্তারিত ডালি আমি পরে পাঠা- 
ইয়া দিব । 1. 

আমি। আমি নী টির ভিলান করি,--ষে 

সকল চাকর-চাঁকরাণী বাঁ লোকজন আপনার সহিত ছিল, তাহাঁ- 
দিগের মধ্যে কাহাকেও কোনরূপে আপনার সন্দেহ হয় কি? 

বড়লোক। সকলেই পুরাতন চাকর। তাহাদিগের কাহারও 
বারা যে কোনরূপ অনিষ্ট হইবে, তাহ কিন্তু আমার মনে স্থান পায় 
না; তবে বলিতে: পাঁরি না। কিন্তু তাহারা সকলেই ত আমা- 
দিগের সহিত ছিল, কাহাকেই সেই সময় অনুপস্থিত পাই নাই। | 

 আমি। অলঙ্কারের লোভ, ভয়ানক লোভ। এ লোভ সম্বরণ 
করা সামান্ত লোকের পক্ষে বড়ই কঠিন। রা, 

বড়লোক । 'উহীদিগের মধ্যে কেহ যদি অলন্কারগুলি অপহরণ 
করিত, রা নিনিলরার বালকটীকে ত কোন প্রকারে 

পাওয়া যাইত ? 



আমি। শীগুয়া ত উচিত ছিল; 'কিন্তুখদি অলঙ্কারগুলি অপ- 

হরণ করিয়া বালককে পাগলে নিেগ কা খে, ০০ 
কিরূপে বালককে পাওয় যাইতে পারে .. 

বড়লোক । দশ লই দে উপবত, তখন 

দি তাহাই থাকে, ডাহা হইলে আপার বিরেনাররাদককে 

কি হত্যা করিয়। ভাহার ৮৮ ০: কাছে বলিয়া, 

আপনার অন্গমান হয? রি 
আমি। অঙ্ধমান হয়না : উীবিররাবরাহিদদ কর্তৃক শিশু 

হত্যা না হইবারই খুব সম্ভাবনা । এ কথা ক্মামি তর্ক্ছলে বলিতেছি 
মাত্র। নিগার নরক ক িজানা বয়িতে 
৪১০০ রা 

শন লক ভিতর আপন তরী ও আপনার শি 
সন্তান ছিল, আপনিও কি

 সেই কামরার ভিতর ছিল
েন? 

0 নামহাশয়! আখি সেই ছাল
 ছিলাম না রি 

আদি ০ আপনার রী স্বডীত. পর 

বড়লোক। রিপা 
রর 

আমি? তাহারা এখন কৌথায় ?. ০৫৫78
 

বড়লোক । তাহারা এখন-আমার বাঁ 
তেই 

আমি তাহাদিগকে চাট খা জি
জাসা বি 

ইচ্ছা করি। | 
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বড়লোক । উত্তম, আপনি আমার সহিত আমাদিগের বাড়ীতে 

চলুন। সেই স্থানে চাকর-চাঁকরাণীগণ যাহারা আমাদিগের সহিত 
ছিল, সকলেই উপস্থিত আছে, আপনি যাহাকে যাহা ইচ্ছা হয়, 
তাহ! জিজ্ঞাসা করিয়! লইতে পারেন। 

আমি। সে-ই ভাল, চলুন আমি আপনার সহিত গম্নন করি- 
তেছি। আপনাকে আরও একটী কথ৷ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। 

বড়লোক । কি? 

আমি। আপনার অবস্থা দেখিয়া ও আপনার কথাবার্তা শুনিয়! 

আমার বেশ অন্মান হইতেছে, আপনি বড়লোক, এবং আপনার 
বিষয়-আশয় যথেষ্ট আছে। 

বড়লোক । আপনি যাহা বলিতেছেন, সে বিষয়ে আপনি 

নিশ্চিন্ত থাকুন । আমার এই মহৎ কার্য যদি আপনার দ্বারা সাধিত 
হয়, তাহা হইলে আপনার থরচপত্র ত দূরের কথা, যাহাতে আপনি 
সন্তুষ্ট হন, এরূপ পুরফার আমি আপনাকে প্রদান করিব। 

আমি। আমি পুরদ্ষীর বা খরচপত্রের কথা বলিতেছি না। 

আমি যাহা বলিতেছি, তাহা অগ্রে শুনিয়া তাহার উত্তর প্রদান 

করুন« আমি যাহা অন্ুমান করিতেছি, তাহা ত প্রকৃত? আপনার 

যথেষ্ট বিষয় আঁছে কি? আমার এ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্ঠ, আপনাকে 

পরে বলিতেছি। 

বড়লোক । হা, কিছু আছে। 

আমি। আপনার পুত্রের জীবনের উপর আপনার বিষয় উপ- 

লক্ষে কাহারও শুভাণুভ কিছু নির্ভর করে কি? 

বড়লোক । আমি আপনার এ কথার ঠিক প্রকৃত অর্থ বুঝিয় 
উঠিতে পারিলাম না। 



২২ ধারোগার দ্পগুর, ৭৯ম সংখ্যা । 

আমি। আপনার যদি সেই পুত্র জন্মগ্রহণ না করিত, বাঁ সেই 
পুত্রের কোনরূপে যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আপনার মৃত্যুর পর 
আপনার অগাধ বিষয়ের স্বত্বাধিকারী অপর কেহ হইতে পাঁরে কি? 

বড়লোক । না, আমি সেরূপ দেখিতেছি না । আমার এই 
পুজ্রের মৃত্যুতে আমার এই বিষয়ের কোনরূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। 
কারণ, এই বিষম এখন আমার নহে, আমার পিতার। তিনি এখনও 

বর্তমান; তদ্যতীত আমিই কেবল তাহার একমাত্র পুত্র নহি। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

সেই বড়লোকের সহিত আমার এই সকল কথাবার্তা হইবার 

পর, আমি তাহার সহিত তাঁহার গাঁড়িতেই আরোহণ করিয়। তাহার 
বাড়ীতে গমন করিলাম। তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া যে 

পরিচারিকা্য় তাহার স্ত্রীর সহিত গমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে 

ডাকাইলাঁম ; ডাঁকিবামাত্রই তাহারা আমার সম্মুথে আসিল। তাহা- 
দিগের মধ্যে প্রথমে যেআমার নিকট আগমন করিল, আমি তাহাকে 

জিজ্ঞাস! করিলাম, “তমলুক হইতে যখন তোমরা জাহাজে উঠিয়াছিলে, 
তখন বালকটাকে তোমরা ক্রোঁড়ে করিয়৷ আনিয়াছিলে ত ?৮ 

১ম পরিচারিকা। আমি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া জাহাজে 

উঠিয়াছিলাম। 

আমি। এ কথা! তোমার বেশ মনে আছে? 

১ম পরিচারিকা। বেশ মনে আছে। তত্বতীত জাহাজে 

উঠিয়া আমি সেই বালককে একবার তাহার মাতার ক্রোড়ে দিয়া- 



ছেলে-ভূল। ২৩ 

ছিলাম। ত্তীহাঁকে জিজ্ঞানা করিলেই আপনি জানিতে পারিবেন 
যে, আমার কথ প্রকৃত কি না। 

আমি। উলুবেড়িয়ায় নামিবার সময় বাঁলকটাকে নামাইতে 

ভুল হইল কি প্রকারে? 
১ম পরিচারিকা। তাহার মাতার ক্রোড় হইতে অপর ওই 

চাকরাণী সেই বালককে গ্রহণ করে, এবং তাহার ক্রোড়েই ক্রমে 
সেই বালক নিদ্রিত হইয়! পড়ে । নিদ্রিত হইবার পর সেই কামরার 
মধ্যে একখানি বেঞ্চের উপর একটী ছোট বিছানা! করিয়! বালকটীকে 

সেই বিছানার উপর শয়ন করাইয়া রাখে । পরিশেষে উলুবেড়িয়ার 
ঘাটে জাহাজ আসিয়! উপস্থিত হইলে, আমি প্রথমেই আমার 

কর্ভৃঠাকুরাণীর সঙ্গে জাহাজ হইতে অবতরণ করি। কারণ, তাহার 

সহিত আমাদিগের মধ্যে কোন পরিচারিকা! না থাকিলে তিনি জাহাজ 

হইতে একাঁকী অবতরণ করিতে কখনই সমর্থ হইতেন না! বলিয়াই, 
আমি তাহার সহিত গমন করি। যে সময় আমি ও আমার কর্তৃ- 

ঠাকুরাণী জাহাজ হইতে নামিয়া আসি, সেই সময় অপর চাঁকরাণী 
জাহাজের উপরেই ছিল। আমরা ভাবিয়াছিলাঁম, সে জাহাজ হইতে 
অবতরণ করিবার সময় বালকটাকে ক্রোড়ে করিয়া আনিবে ; কিন্ত 
পরে দেখিতে পাইলাম, সে তাহা করে নাই, ভূল করিয়া বালকটাকে 

জাহাজেই পরিত্যাগ করিয়৷ আসিয়াছে । 
তখন আমি দ্বিতীয় পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, 

"এ বড় বিষম ভুল! তুমি বালকটাকে জাহাজে পরিত্যাগ করিয়া 
আসিলে কেন ?” 

২য় পরিচারিকা। কর্তৃঠাকুরাণীর গহন! ও অপরাপর জিনিষ- 

পত্র আমি পূর্বেই গুছাইয়। রাখিয়াছিলাম। অপর চাকরাণীর সহিত 



২৪ দ্ারোগার ঘণ্ধর, ৭৯ম সংখ্যা । 

কর্তৃঠাকুরাণীকে জাহাঁজ হইতে বহির্গত হইতে দেখিয়া সেই সকল 
দ্রব্যাদি লইয়! আমিও তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জাহাজ হইতে 

অবতরণ করি। আমি ভাবিয়াছিলাম, কর্তৃঠাকুরাণী বা অপর 
পরিচাঁরিকা বালকটাকে নিশ্চয় ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। 

কারণ, আমি সেই সময় ভাবিয়াছিলাঁম, যখন গহন। ও জিনিষপত্র 
নামাইবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তীহার! 
বালকটীকে লইয়া গিয়াছেন। আমার কেবলমাত্র দোষ যে, দ্রব্যাদির 

সহিত দ্রুতপদে জাহাজ হইতে বাহির হইবার সময় আমি সবিশেষ 
লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই যে, বালকটীকে লইয়া গিয়াছে, কি তখন 
পর্যান্ত সে সেই স্থানেই শয়ন করিয়া আছে। 

আমি। তোমরা জাহাজ হইতে বাহিরে আঁসিলে পর, সেই 
কাঁমরার ভিতর কোন দ্রব্য পরিত্যক্ত হইয়াছে কি না, তাহা দেখি- 
বার নিমিত্ত তোমাদিগের কোন লোক সেই কামরার ভিতর প্রবেশ 

করিয়াছিল কি? ূ 
২য় পরিচারিকা। তাহা আমি বলিতে পারি না? আঁমার 

বোধ হয়, কেহই ধায় নাই। কারণ, কেহ যদি উহাঁর ভিতর গমন 
করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে সেই বালকটীকে বেঞ্চের “উপর 
নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইত। 

আমি। তোমরা যে কামরার ভিতর ছিলে, তাহার ভিতর 

অপর আর কোন লোক ছিল? 
২য় পরিচারিকা। আমর! দুইজন পরিচাঁরিকা ও আমাদিগের 

কর্তৃঠাকুরাণী ভিন্ন অপর আর কেহই সেই কামরার ভিতর ছিল না। 
আমি । যেসময় তোমর| জাহাজ হইতে অবতরণ কর, সেই সময় 

তোমাঁদিগের সেই কামরার সম্মুখে আর কোন ব্যক্তি বসিয়াছিল ? 
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২য় পরিচারিকাঁ। না, অপর কোন ব্যক্তিকে সেই স্থানে 

বসিতে দেখি নাই । তবে দুই একজন লোক সেইস্থান দিয়া যাতায়াত 
করিতেছ্িল, তাহা আমি দেখিয়াছি । 

আমি। সেই লোক কে? 
২য় পরিচারিকা। তাহা! আমি জানি না। 

আমি। উহার! জাহাজের খালাসি প্রসৃতি, কি আরোহী? 
২য় পরিচারিকা। ছুই একজন খালাসিকেও দেখিয়াছি, এবং 

অপর আরোহীগণের মধ্যেও ছুই একজন সেই স্থান দিয়া বাতায়াত 

করিয়াছে। 

আমি। তুমি তাহাদিগকে দেখিলে চিনিতে পারিবে ? 

২য় পরিচারিকা। না। 

আমি। কেন? 

২য় পরিচারিকা। তাহাদিগকে কেবল একবার দেখিয়াছি মাত্র, 

তাহাও সবিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই। 
আমি। যে কামরায় তোমর! ছিলে, তাহার পার্থব্তী কামরায় 

আর কোন আরোহী ছিল কি? 

২য় পরিচারিকা। ছিল, আমাদিগের কামরার ঠিক পার্খের 

কামরায় কয়েকটা স্ত্রীলোক ছিল দেখিয়াছি। 

আযি।. সেই স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়া কি মনে হয়? উহার 

কি কোন গৃহস্থের পরিবার ? 

২য় পরিচারিকা। উহাঁদিগকে দেখিয়া কোন ভদ্র-বংণীয় 

স্রীলোক বলিয়াই বোধ হয়। 

আমি। উহাঁদিগের সহিভ অপর আর কোন পুরুষ মান্য 
ছিল কি? 
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২য় পরিচারিকাঁ। সেই কামরার ভিতর কোন পুরুষ মানুষকে 

দেখি নাই; কিন্তু কয়েকজন পুরুষ মানুষ আসিয়! মধ্যে মধ্যে উহা- 

দিগের খোজ-তল্লাস লইয়া গিয়াছে, তাহ! আমি দেখিয়াছি। 

আমি। তুমি জান, উহার! কাহীরা ? 
২য় পরিচারিকা। না, তাহা! আমর জানি না । 

আমি। উহারা কোথায় নামিয়৷ গিয়াছে ? 

২য় পরিচারিকা। তাহা বলিতে পাৰি না। কারণ, যখন 

আমরা জাহাজ হইতে উলুবেড়িয়ায় অবতরণ করি, সেই সময় 

তাহার! জাহাজেই ছিলেন। পরে কোথায় নামিয়াছেন, তাহা আমি 
জানি না। 

আমি। তাহাদিগকে দেখিলে তুমি চিনিতে পারিবে ? 

২য় পরিচারিক1!। তাহা আমি এখন ঠিক বলিতে পারিতেছি 
না। দেখিলে বুঝিতে পারিব, চিনিতে পারি কি না। 

আমি। তোমাদিগের সহিত পরিচারক ও দ্বারবান্ প্রভৃতি 
যাহারা ছিল, তাহার! তোমাদিগের কামরার ভিতর কখনও কোন 

কারের নিমিত্ত প্রবেশ করিয়াছিল কি? 

২য় পরিচারিকা। অপর কেহই আমাদিগের কামরায় প্রবেশ 
করে নাই। এমন কি, বাবু নিজেও সেই কামরার ভিতর প্রবেশ 

করেন নাই । 

আমি। তুমি জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার পুর্বে, তোমা- 
দিগের সমভিব্যাহারী কোন্ কোন্ ব্যক্তি জাহাজ হইতে অবতরণ 
করিয়াছিল ? 
এ প্রিচারিকা। তাহা আমি সবিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখি 
ই। 
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আমি। তুমি নামিবার পর কে নামিয়াছিল, তাহা বলিতে 

পার? 

২য় পরিচাঁরিকা। তাহীও আমি বলিতে পারি না। সেই 

গোলযোগের ভিতর কে অগ্রে নামিল, কে পশ্চাৎ নামিল, তাহ! 

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই। 

পরিচাঁরিকাদয়ের নিকট হইতে এই কয়টা কথা জিজ্ঞাস! করিয়া 

লইবাঁর পর, আমি সেই বাবুটাকে কহিলাম, “আপনি আপনার 
স্ত্রীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আস্মন, আপনার পরিচাব্িকাদ্বর 

যাহ! কহিল, তাহা! প্রকৃত কি না। যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে 
সেই পরিচারিকাদিয়ের মধ্যে কেহ বালকটীকে লইয়! কোনও সময় 

জাহাঁজের বাহিরে আসিয়াঁছিল কি না? যদি আসিয়া! থাকে, তাহা 

হইলে জিজ্ঞাসা করিবেন, কোন্ চাঁকরাণী বাহিরে আসিয়াছিল, 
এবং কেনই বা আসিয়াছিল।” 

আমার কথা শুনিয়া বাবুটী অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, 

ও কিয়ংক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া কহিলেন, “চাঁকরাণীদ্য় যাহ! 

বলিয়াছে, তাহা প্ররূত। উহার! যে পধ্যস্ত জাহাজে ছিল, সেই 
পর্যান্ত"কৈহই কামরার বাহিরে যাঁয় নাই ।” 

এই সকল কথা অবগত হইয়া আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান 
করিলাম। যাইবার সময় বাবুকে বলির! গেলাম, “অনুসন্ধান করিয়া 

আমি যাহা যাহা অবগত হইতে পারিব, পরে তাহার সমস্ত ব্যাপার 
আপনাকে বলিব।” 



_ পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
পরবতী ০স্দ 

সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া গমন করিবার পর ছুইটা 
বিষয় আমার মনে উদ্দিত হইল। 

১ম। বাঁলকটাকে পরিত্যাগ করিয়৷ তাহার পিতামাতা গমন 
করিলে পর, বদি সেই বালক জাহাজের কোন দুশ্চরিত্র খালাসি 

বা আরোহীগণের মধ্যে কোন অসচ্চরিত্র লোকের নয়নগোচর 

হইয়া থাকে, তাহা হইলে অর্থলেঠুভে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া! 
অনায়াসেই তাহার দেহ সে গঙ্গীগর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারে। 
যদি আমার এই অন্ত্রমান সত্য হয়, তাহা হইলে বালকের ভঙ্গু- 
সন্ধান ত দূরের কথা, অলঙ্কারগুলিরও অন্থসন্ধান হওয়া নিতাস্ত 

সহজ হইবে না। " | 
২য়। উলুবেড়িয়া ও কলিকাতাঁর মধ্যবর্তী কোন স্থানে কোন 

আরোহী যদি সেই বালকটাকে লইয়া জাহাজ হইতে অবতরণ 
করিয়া চলিয়। গিয়া থাকে, তাহা হইলে বালক ও তাহার অলঙ্কারের 
কিছু না কিছু সন্ধান হুইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এরূপ 
অবস্থায় সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া 
এক্ষণে আমার কর্তব্য । 

মনে মনে এইরূপ অন্থুমান করিয়া, আমি চাদপালঘাটে গিয়া 
উপস্থিত হইলাম । সেই স্থানে একখানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া প্রথমে 
মেটিয়াক্রজে এবং পরিশেষে বজবজে গিয়া সেই বালক সঙ্বন্ধে 

সবিশেষনূপ অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু সেই ছুই স্থানে সেই 
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বালকের কোনরূপ অনুসন্ধান না পাইয়া, রাজগঞ্জ ও অপরাপর 

কয়েকস্থানে গমন করিলাম। সেই সকল স্থানেও বালকের কোন- 
রূপ অন্থসন্ধান না পাইয়া, তিন চারিদিবস পরে নিতান্ত শু 
মনে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলাম। আমার উদ্ধাতন কর্দর্চারী 
ও বালকের পিতামাতা প্রভৃতি সকলেই জানিতে পারিলেন যে, 
আমার দ্বারা সেই বালকের অনুসন্ধান হইবার আর কোনরূপ 
সম্ভাবনা নাই । তথাপি আমি যে সেই বালকের অন্ুসন্ধীন একবারে 
পরিত্যাগ করিলাম, তাহাও নহে । ৃ 

যে কামরার ভিতর বাঁলকটীকে ভ্রম-ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া 
আস হইয়াছিল, তাহার পার্খবন্তী কামরার ভিতরে আরও একজন 
ভদ্রলোক তাহার পরিবারকে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ কথার 

একটু আভাঁদ পাঠকগণ ইতিপূর্বে পাইয়াছেন। আর ইহাও 
জানিতে পারিয়াছেন যে, তাহারা! কলিকাতা পর্যন্ত আগমন করেন 

নাই। কলিকাতাঁর বন্দরে জাহাজ আসিবার পূর্বেই অপর কোন 

স্থানে তীহারা অবতরণ করিয়া চলিয়। গিয়াছেন। সবিশেষ কষ্ট 

ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়! এক সপ্তাহকাঁল পরে আমি সেই ভদ্র 

পরিবারের অনুসন্ধান পাইলাম, এবং তাহাঁদিগের গ্রাম পর্যন্ত গমন 
করিয়৷ জানিতে পারিলাম, তীহারা সেই বালক সম্বন্ধে কোন কথা 

অবগত নহেন, বা তীহীরা৷ সেই বালককে তীহাঁদিগের সঙ্গে আনেন 

নাই। সুতরাং নিতান্ত নিরাশ হইয়। আমাকে সেই স্থান হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। ক্রমে সেই অন্ধসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া 

আমি অন্ত কার্যে নিযুক্ত হইলাম। বালকের পিতামাতাও ক্রমে 

আপনাপন হৃদয় হইতে তাহাঁদিগের সেই সন্তানের মায়৷ পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন । 



৩০ দ্বারোগার ঘণ্তর, ৭৯ম সংখ্যা! । 

এই ঘটনার প্রায় একমাস পরে একখানি নোটের অনুসন্ধান 
করিবার নিষিত্ত আমাকে রাঁজগঞ্জে গমন করিতে হয় । যে মোক- 

দ্রমা সম্বন্ধে আমি নোটের অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলাম, সেই 
মোকদ্মার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে প্রদান করা আমি তত 

আবশ্ঠক মনে করি না। কারণ, এরূপ মোকদদমা সম্বন্ধে একটা ঘটনা 

ডিটেকটিভ পুলিস দ্বিতীয় কাণ্ড পুস্তকে আমি প্রকাশ করি, ইহাঁও 

ঠিক সেইরূপ ঘটনা। সেইরূপ উপাঁয়ে জুয়াচোঁরগণ জুয়াচুরি করিয়! 
কুমারটুলির জনৈক দোকানদারের নিকট হইতে একখানি পাঁচশত 

টাকার নোট গ্রহণ করে) কিন্তু সেই দিবম করেন্সি আফিস 
খোলা না থাকায়, তাহার! সেই নোট করেন্সি আফিসে বদ্লাইয়া 

লইবার অবকাশ পায় নাই। পরদিবস প্রাতঃকালেই প্রতারিত 
ব্যক্তি জানিতে পারে যে, সে জুয়াচোৌরগণ কর্তৃক প্রতারিত হইয়াছে। 
স্ৃতরাং প্রথমেই সে করেন্সি আফিসে গিয়া সেই নৌটের নম্বর 
প্রধান করে, এবং সেই স্থানে এইরূপ লিখাইয়া আইসে যে, তাহার 
গৃহ হইতে একথানি পাঁচশত টাকার নোট চুরি গিয়াছে। 

এদিকে জুয়াচোরগণ যখন জানিতে পারে যে, করেন্সি আফিসে 

সেই নোট ভাঙ্গাইতে গেলে তাহারা ধৃত হইবে, তখন "হারা 
করেন্সি আফিসে নোট ভাঙ্গাইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া অপর 
আর এক উপায় অবলগ্ন করে। শাঁলিখার কোন ধান্তের আঁড়তে 

গমন করিয়া তাহারা পাঁচশত টাঁক! মূল্যের ধান্য খরিদ করে, ও 

তাহার মূল্যস্বরূপ উহারা সেই পাঁচশত টাকার নোট প্রদান করে। 
ধানের মহাঁজন সেই নোট অপরকে প্রদান করেন, সে পুনরার 

উহ! আর এক ব্যক্তিকে প্রদান করেন। এইরূপে ক্রমে সেই 

নোট বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আসিয়| উপস্থিত হয়। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে সেই 
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নোট করেন্সি আফিসে পাঠাইয় দেওয়া হয়। করেন্সি আফিসের 
হস্তে সেই নোট গিয়া উপস্থিত হইলে, তীহাঁর! জানিতে পারেন, 
সেই নোট. পুর্বে অপহৃত হ্ইয়াছিল। সুতরাং তাহার! পুলিসে 
এই সংবাদ প্রদান করেন, এবং দেই সময় হইতে ইহার অনুসন্ধান 

আরম্ত হয়। অনুসন্ধানের ভার আমার হস্তে পতিত হইলে, আমি 

ইহার সমস্ত ব্যাপার অবগত হইতে পারি; কিন্তু কোন্ কোন্ 
ব্ক্তি যে ধান্ত খরিদ করিয়া লইয়া গিষাছে, তাহার কিছুমাত্র 
স্থির করিতে না পারিয়া, অত টাকার ধান্ত যে কোথায় গেল, 

তাহারই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। পরে জানিতে পাঁরিলাম, 

পূর্ব-কথিত আঁড়তদাঁরের আড়ত হইতে ধান্ত সকল প্রথমতঃ 

বাহির করিয়া একখাঁনি নৌকা মেটিয়াক্রজের নিকট লইয়া গিয়া, 
অপর ছুইখানি পান্সিতে সেই সকল ধান্ত পাণ্টাইয়া লওয়! হয়, 
এবং নেই স্থান হইতে বড় নৌকাখানিকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়। 
জুয়াচোরগণ সেই ধান্তগুলি সেই ছোট নৌকা দুইখানিতে করিয়া 
রাঁজগঞ্জের বাজারে লইয়া যায়। সেই স্থানে সেই সকল ধান্ত অল্প 

মূল্যে বিক্রয় পূর্বক যতদুর সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করিয়! সেই স্থান 
হইতে প্রস্থান করে। 

আমিও সন্ধানে সন্ধানে ক্রমে রাঁজগঞ্জের বাজারে গিয়া উপ- 

স্থিত হই, এবং সেই স্থানে অনুসন্ধান করিয়া, এই সমস্ত বিষয় 
অবগত হইতে পারি। যে সকল ব্যক্তি সেই ধান্ত ক্রয় করিয়াছিল, 

তাহাদিগের অনেককে খু'জিয়! বাহির করিয়া, পরিশেষে জুয়াচোর- 
গণের অন্ন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। এই অনুসন্ধান উপলক্ষে 
পাঁচ সাতদিবদ আমাকে রাজগঞ্জের বাঁজারে অবস্থিতি করিতে হয়। 



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

রাজগঞ্জের বাঁজীরের মধ্যে একটা দৌকানে আমার বাসা । 
অবশ্ত সেই সময়ে অনেকেই অবগত নহেন যে, আমি পুলিস- 

কর্মচারী । কারণ, সেই সময় পুলিদের পরিচ্ছদাদি কিছুই আমার 
সহিত ছিল না, বা আমিও পুলিসকর্শচারী বলিয়া কাহারও নিকট 

আমার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম না! । 

একদিবপ সন্ধার সময় আমি সেই দোকানে বসিয়া আছি, 

এমন সময় একটা স্ত্রীলোক আপিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, 
এবং সেই দোকান হইতে কিছু দ্রব্যাদি খরিদ করিবার মানসে 
সেই স্থানে উপবেশন করিল । কিয়ৎক্ষণ পরে আর একটা স্ত্রীলোক 
আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল ও পুর্বব-কথিত স্ত্রীলৌকটাকে 
দেখিয়া তাহার নিকট আসিয়া উপবেশন করিল, এবং উভঙ়ে 

নানারূপ গল্প করিতে আরম্ভ করিল। তাহাঁদিগের কথাবার্তার 

ভাঁবে অনুমান হইল, উহীরা উভয়েই নিকটবর্তী কোন গ্রামে 

বাস করে, এবং দ্রব্যাদি খরিদ করিবার নিমিত্ত উভয়েই» সেই 
বাজারে আগমন করিয়াছে । 

উভয়ের মধ্যে সেই স্থানে নানারূপ গল্প আরস্ত হইল। নিজের 

কথা, সংসারের কথা, গ্রামের কথ প্রভৃতি কত কথার যে অব- 

তাঁরণা ও আলোচন! হইল, তাহার সংখ্যা নাই। সেই সকল কথা- 

বার্ডার বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ কর! নিশ্রয়োজন। কিন্ত 

আমার আবশ্তক যে ছুই চারিটা কথ! আমি জানিতে পারিলাম, 
তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে প্রদত্ত হইতেছে মাত্র । 
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১ম স্ত্রীলোক । কেমন ভাই উহার মা বাপ, তাহার কিছুই 

বুঝিতে পাঁরিতেছি না । এনূপ শিশুসন্তানের নিমিত্ত কেহ এক 

বার অনুসন্ধান করিল না! | 

২য়ন্্রীলৌক। আমিও তাই দেখিতেছি ; কিন্তু ভাই বাঁলকটার 

চেহারা দেখিয়া বৌধ হয়, মেবেন কোন বড় ঘরের সন্তান। 

১ম স্ত্রীলোক । চেহারা দেইরূপই বটে। 

হয় স্ত্রীলোক। আচ্ছ। ভাই! ও কিরূপে সেই বালকটা 

পাইল? 
১ম স্্রীলৌক। তাভা ঠিক করিয়া সে কিছু বলে না। কখন 

বলে, দে রাস্তায় পড়িয়াছিল, সেইখানে উহাকে পাইয়াছে ; কখন 
বলে, উহার ম! বাপ নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া, তাঁহাকে প্রতিপালন 
করিতে অসমর্থ, তাই তাহার! উহাকে অর্পণ করিয়া উহার নিকট 

হইতে কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়াছে; কখন বলে, দে তাহার কোঁন 

আরীয়ের পুল, উহাকে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত সেই আত্মীয় 
তাহাকে প্রদান করিয়াছে । এইদ্ূপে উহাঁর মনে যখন যেরূপ 
কথার উদয় হইতেছে, তখনই সে সেইরূপ বলিতেছে। প্রকুত 
কথা পক কি, তাহ! কিন্ত কিছুই বুঝিগ্লা উঠিতে পারা বাইতেছে না। 

২য় স্ত্রীলোক। আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে জানি 
বে, উহ্বার এন্ধপ কোন আত্মীয় নাই যে, সে তাহার পুজের 'প্রতি- 

পালনের ভার উহার উপর স্তন্ত করিতে পারে, বা উহার এবপ 

সঙ্গতিও নাই যে, তাঁহার দাঁরা দে এই বালকটাকে ক্রয় করিয়া 

লইয়া নিজে উহাকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়। 

১মন্্রীলোক । আমারও বিশ্বাস তাহাই । আমিও ভাই ইহার 

কিছু বুঝিয়া৷ উঠিতে পাঁরিতেছি ন!। 
8 



৩৪ দ্ারোগার ঘগুর, ৭৯ম সংখ্যা । 

স্ত্রীলোকন্বয়ের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আমার মনে জাহাঁজে- 

পরিত্যক্ত সেই বালকের কথ উদয় হইল। আমি তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “যা গা! তোমরা কোন্ বালকের কথা 
বলিতেছ ?” | 

১মক্রীলোক। আমাদিগের গ্রামের একটা স্ত্রীলোক একটা 

বালক পাইয়াছে, তাহারই কথা বলিতেছি। 
আমি। যে বাঁলকটা পাইয়্াছে, তাহার নাম কি গা? 
১মন্ত্রীলোক। তাহার নাম সোনা। 

আমি। সোন। সেই বালকটাকে কোথায় পাইয়াছে, তাহা 
কিছু বলিতে পার কি? 

১ম স্ত্রীলোক । না মহাশয়! আপনি সেই বাঁলকটার কথ 

জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? 

আমি। আমার একটা বালক হারায়! গিয়াছে, তাই আমি 
জিজ্ঞাসা করিতেছি। 

১ম স্ত্রীলোক। আপনার বালকটা কোথ! হইতে হারাইয়া 

গিয়াছে? | 

আমি। সে আমার সহিত এই স্থানেই আসিয়াছিল, সেই 

সময় গোলমালে যে কোথায় চলিয়! গিয়াছে, তাহার কিছুই স্থির 
করিয়া উঠিতে পারি নাই। অনেক স্থানে আমি তাহার অন্ু- 
সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে 

পারি নাই। এখন তোমাদের কথ! শুনিক্া। মনে আশা হইতেছে। 
তোমাদিগের সন্ধান মতে আমি যদি সেই বাঁলকটীকে পাইতে 
পারি, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে একশত টাক পারি- 
ভোধিক দিতে প্রস্তুত আছি। 
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২য় স্ত্রীলোক । সেই বালকটাকে যদি আমরা দেখাইয়া! দিতে 

পাঁরি, তাহা হইলে আমার্দিগকে একশত টাকা আপনি দান 
করিবেন ? 

আমি। মেই বালকটী যদি তোমরা আমাকে দেখাইয়া দেও, 

তাহা হইলেই যে আমি একশত টাকা! প্রধান করিব, তাঁত! নত | 

সেই বালকটা যদি আমার হয়, তাহা হইলে তংক্ষাং জাম 
তোমাদিগকে একশত টাকা প্রদান করিব। | 

১ম স্ত্রীলোক।. আর যদি সেই বালকটী আপনার নল হয়, 
তাহা হইলে আমরা কি কিছুই পাইব না? 

আমি। তোমরা যে একবারেই কিছু পাইবে না, তাহা আমি 
বলিতে পারি না! যন্দি সেই বালকটী আমার হয়, তাঁভা হইলে 
তোমাদিগকে একশত টাকা নিশ্চয়ই প্রদান করিব। আর ঘদি 

সেই বালকটা আমার না-ও হর হয়, তাহা হইলেও সেই বালকটাকে 

দেখাইয়। দিবার নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে পাঁচ টাকা করিয়া 

প্রদান করিতেছি। 

এই বলিয়া আমি উভয় স্ত্রীলোকের হস্তে পাঁচ টাকা প্রদান 
করিল্লাম। বিনা-পরিশ্রমে পাঁচ টাক পাইয়া তাহারা অতিশয় 

সন্তষ্ট হইল ও কহিল, “আপনি সেই বালকটাকে দেখিবার নিমিত্ত 

কোন্ সময় গমন করিবেন?” . 

আমি। যখন বলিবে, আমি সেই সময়ই গমন করিব । এখনই 
আমি তোমাদিগের সহিত গমন করিতে প্রস্তুত আছি। 

সত্রীলৌকদ্বয়। সে-ই উত্তম; আপনি এখনই আমাদিগের সহিত 

আগমন করুন। আমর! এখনই সেই বালকটাকে, এবং যে সেই 
বালকটীকে আনিম়্াছে, তাহাকে, দেখাইয়। দিতেছি। 
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স্রীলোকদয়ের কথা শুনিয়া আমি আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি 
করিলাম না। কেবলমাত্র একটা লৌক সমভিব্যাহারে তাহা- 
দিগের সহিত তথনই প্রস্থান করিলাম। 

বাজার হইতে বহির্গত হইয়া একটা ময়দান দেখিলাম। সেই 
ময়দানের মধ্য দিয়া এক ক্রোশ পথ গমন করিবার পর, একখানি 

গ্রাম দেখিতে পাইলাম। সেই গ্রাম অতিক্রম করিয়া অপর আর 
একখানি গ্রামে উপস্থিত হইলে সেই স্ত্রীলোকদযর আমাকে কহিল, 
“এই গ্রামেই সেই স্ত্রীলোকের বাস।” আরও কহিল, “আপনারা 
এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন। আমরা গিয়! দেখিয়া আসি, 
সেই ভ্রীলৌকটা এখন বাড়ীতে আছে কি না, এবং সেই বাঁলকটাই 
বা এখন কৌোথায়।” তাহাদিগের প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম, 
উহাঁরা উভয়েই সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। অতি অল্প- 
ক্ষণ পরেই উহাঁদিগের একজন প্রত্যাবর্তন করিয়া কহিল, “আনুন 
মহাশয়! আমার সহিত আস্গুন, সেই স্ত্রীলোকটী এবং বালকটা 
এখন বাঁড়ীতেই আছে। আমি তাহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া 

আসিয়াছি, ও আমার সমভিব্যাহারী সেই স্ত্রীলোকটাকে আমি 
সেই স্থানে রাখিয়া আসিয়াছি 1” 

আমি তাহাঁর কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাহাঁর বিনানাদীর 

সহিত গমন করিলাম। কিয়দ্দ;র গিয়! সে আমাকে একখানি 
সামান্ত খড়ের ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিল, “ইহাই দেই স্ত্রীলোকটার 

বাড়ী, এবং এই বাড়ীতে সেই বালকটাও আছে। আপনি এখন 
এই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেই সেই বালকটীকে দেখিতে 

পাঁইবেন। তখন আঁপনি জানিতে পারিবেন যে, সেই বালকটা 
আপনার কি না... 
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সেই স্ত্রীলোকটার কথা শুনিয়া আমি আস্তে আস্তে সেই 
বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, একটা স্ত্রীলোক 
একটা বালককে ক্রোড়ে করিয়া তাহার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া 

আছে। তাহার সন্মুথে, আমার সহিত যে স্ত্রীলোকদ্বয় গমন 

করিয়াছিল, তাহাঁদিগের মধ্যে অপর স্ত্রীলোকটী বসিয়া তাহার 

সহিত গল্প করিতেছে। | 
আমি ও আমার সমভিব্যাহারী লৌকটা একবারে সেই বাড়ীর 

ভিতর প্রবেশ করিলে, আমাদিগকে দেখিয়া সেই স্ত্রীলোকটা 
যেন একটু ভীত হইল। | 

আহি দেখিলাম, যে বালকটী উহার নিকট রহিয়াছে, তাহা 
আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই সেই জাহাঁজে-ভুল-ক্রমে পরিত্যক্ত বালকের 
সদ্শ। এক কথায় আমি বেশ বুঝিতে পাঁরিলাম, এই বালকটাই 
কলিকাতার সেই বড়লোকটার পুত্র। 

সেই স্ত্রীলোক কোন কথা বলিতে না বলিতেই আমি তাহাঁকে 

জিজ্ঞাসা করিলাম, '"এ বাঁলকটীকে তুমি কোথায় পাইলে %” 
স্রীলোক। ইটি আমার পুভ্রু। 

আমি। তোমার নিজের সন্তান ? 

স্ত্রীলোক । না, আমার নিজের সম্ভান নহে; আমার ভগিনীর 

সন্তান। কিন্তু যখন আমি উহাকে প্রতিপালন করিতেছি, তখন 
আমারই সন্তান নয় তকি? 

আমি। আমি ওসকল মিথ্যা কথা শুনিতে চাহি না। তুমি 
জান আমি কে? তোমাকে আমি পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছি, 
তুমি মিথ্যা কথা৷ কহিও না । মিথ্া। বলিলে তোমার সবিশেষরূপ 
অনিষ্ট ভিন্ন কখনই ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি পুর্বে নকল 
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কথা এ পারিয়াছি, তাঁহার পর তোমার নিকট আগমন 

করিয়াছি। প্রকৃত কথা না বলিল, আমি তোমাকে ধরিয়া 

লইয়া রা 

সত্রীলোক। আপনি কে? 

আমি। আমি পুলিস-কর্মারী। তুমি এই বালকটীকে অপ- 
হরণ করিয়া লইয়া আমিয়াছ। তোমীর নাঁমে বাঁলক-চুরির নালিশ 
হইয়াছে, তাই আমি তাহার অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি, এবং 

মাল, আসামী, উভয়ই পাইয়াছি। এখন তুমি আমার নিকট 
প্রকৃত কথা বলিবে কি? | 

স্রীলোক। আমি প্রকৃতই বলিতেছি, আমি এই বালককে 
চুরি করিয়া আনি নাই। 

আঁমি। বদি চুরি করিয়া না আনিলে, তাহা! হইলে তুঁমি 
ইহাকে পাইলে কোথায়? 

স্্রীলোক। কোন স্থানে পড়িয়াছিল, দেখিয়া আমি উহাকে 

উঠাইয়া আনিয়া ঘত্বে প্রতিপালন করিতেছি।। আমি চুরি করিয়! 

আনিব কেন? 

আমি। যদি তুমি ইহাকে অপহরণ করিয়া আন নাই, তাহা 
হইলে ইহার পিতামাতার নিকট তুমি ইহাকে গজ যাও নাই 
কেন? 

সত্রীলোক। আমি জানি না উহার পিতামাতা কে? 
আমি। থানায় গিয়া ইহাকে জমা দেও নাই কেন? 
স্্রীলোক। বালক পাইলে ঘে থানায় গিয়া জমা দিতে হয়, 

তাহা আমি জানি না। আমি মনে করিয়াছিলাম, যাহার বালক, 
সে আসিয়া লইন্গী- বাইবে। 

স্বর্গ 
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আমি। এই বাঁলকটা পড়িয়াছিল, আর তুমি যে ইহাকে 
পাইয়াছ, এই কথা কাহাকেও বলিয়াছ? 

সত্রীলোক। না। 

আমি। কেন বল নাই? 

স্ীলোক। ভয়ে বলি নাই। 

আমি। তুমি এই বাঁলকটীকে কৌঁথায় পাইয়াছিলে? 
স্ত্রীলোক । যেস্থানে পাইয়াছিলীম, সেই স্থানের নাম আমি 

অবগত নহি। আমার সহিত চলুন, আমি দেখাইয়া দিব । 

আমি। কোন্ স্থানে পড়িয়াছিল? 
স্ত্রীলোক । একটী ময়দানের মধ্যে 

আমি। মিথ্যা কথা। তুমি ইহাকে ময়দানের মধ্যে পাইয়া, 
তাহ! আর কে অবগত আছে? 

শ্ীলোক। আর কেহই জানে না। 

আমি। এখন আর মিথ্যা কথা বলিও না। কোন একথানি 

জাহাজের মধ্য হইতে তুমি ইহাকে উঠাইয়া আনিয়া, আর 
এখন্ মিথ্যা করিয়া বলিতেছ, একটা ময়দানে এ পড়িয়াছিল। 

এটিলীক। না, আমি জাহাজ হইতে আনি নাই। আমি 
রে কি করিতে যাইব? 

আমি। ইহার অঙ্গে যেসকল অলঙ্কার ছিল, সেই সকল 
অলঙ্কার কোথায়? 

সত্রীলোক। ইহার অঙ্গে কোন অলঙ্কার ছিল নাঁ:। 
আমি। আমি তোমাকে এখনও সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, 

তুমি এখনও প্রর্কৃত কথা বল। অলঙ্কারের সহিত তুমি ইছ্াকে 
জাহাজ হইতে আনিয়াছ কি না? 
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স্ত্রীলোক । না মহাশয় ! আমি ইহাঁকে জাহাজ হইতে আনি 

নাই। 

আমি। আমি এখনই তোমার থর উত্তমরূপে অনুসন্ধান 

করিব। তোমার ঘর হইতে যদি কোন অলঙ্কার বাঁহির হয়, তাহা 
হইলে তুমি জানিও যে, কোঁনরূপেই তোমার নিষ্কৃতি নাই। 

স্ত্রীলোক । অনায়াসেই আপনি ০০০০০০০০১ 
দেখিতে পাঁরেন। 

স্রীলৌকের শেষ কথাটী শুনিয়া আমার মনে একটু সন্দেহ 
হইল। একবার ভাঁবিলাম, হয় ত প্রক্কতই এ অলঙ্কারের সহিত 

জাহাজ হইতে এই বালকটীকে আনয়ন করে নাই। অপর কোন 
ব্যক্তি জাহাজ হুইতে ইহাঁকে আনিয়া উহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কার- 
গুলি অপহরণ করিয়া ইহাকে কোন স্থানে নিক্ষেপ করিয়। 

চলিয়! গিয়াছিল। পরিশেষে এই স্ত্রীলোকটী ইহাকে সেই অবস্থায় 
দেখিতে পাইয়৷ উঠাইয়া আনিয়াছে। 

মনে মনে এইরূপ একবার ভাবিলাম সত্য; কিন্তু উহার 
কথায় আমি একবারে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। উহার 

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়! উহার ঘর অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত 

হইলাম। 
সেই স্ত্রীলোকটী যখন দেখিল যে, নি রুরু নু 

সন্ধান করিতে কোনরূপেই নিবৃত্ত হইলাম না, তখন সে আমার 

ছুইখানি পা জড়াইয়া৷ ধরিয়া কীদিতে কাঁদিতে কহিল, “আমি 
প্রকৃত কথা বলিতেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি 

আর মিথ্যা কথা বলিব না, আমি জাহাজ হইতে ইহাকে আনয়ন 
করিয়াছি।৮ 
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আমি। অলঙ্কারগুলি? 

স্ত্রীলোক । আমার ঘরে আছে। 

আমি। বাহির করিয়া আন। 

আমার কথ শুনিয়া সেই জ্্ীলৌকটা আপন ঘরের ভিতর 

প্রবেশ করিল ও মৃত্তিকা নিম্মিত একটা পুরাতন হাঁড়ির মধ্য 

হইতে কতকগুলি মূল্যবান অলঙ্কার বাহির করিয়া আনিয়া! আমার 

হস্তে প্রদান করিল। সেই বালকের অঙ্গে যে সকল অলঙ্কার 

ছিল, তাঁহার একটী তালিকা তাহার পিতা পূর্বেই আমাকে 

প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তালিকার নকল আমার পকেট বহিতে 

লেখা ছিল। তাহার সহিত আমি গহনাগুলি মিলাইয়া দেখিলাম । 

দেখিলাম, কেবলমাত্র একখানি ছোট গহনা ব্তীত আর সমস্ত 

গুলিই উহাতে আছে। দেই গহনাথাঁনির কথ জিজ্ঞাসা করায়, 

সে কহিল, «ওই গহনাখানি উহার অঙ্গে ছিল না, আমি উহা! 

পাই নাই। বখন আমি সমস্ত গহনাই বাহির করিয়া দিতে 

পারিলাম, তখন সেই সামান্ট গহনাখানি লইয়! আমি কি করিব ?” 

নেই স্ত্রীলোকের এ কথা কিন্ত আমি বিশ্বাস করিলাম না। 

আমার মনে সন্দেহ হইল, সেই ছোট গহনাখানি সে কোথায় বিক্রয় 

করিয়া তাহার দ্বারা নিজের ও বালকের আহারের থরচের সংস্থান 

করিতেছে । স্থতরাং সেই সামান্ত একখানি গহনার নিমিত্ত আমি 

তাহাকে লইয়৷ আর সবিশেষ পীড়াপীড়ি করিলাম না । গহনা- 

গুলি ও বাঁলকটাকে সঙ্গে লইয়া আমি পূর্ব-কথিত সেই বাজারে 

গিয়া উপস্থিত হইলাম। যে ছুইটী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে 

আমি এই সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, যাইবার সময় তাহাদিগকে 

বলিয়। গেলাম যে, তৎপরদিবস বৈকালে তাহারা যেন আমার 
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সহিত সেই বাজারে সাক্ষাৎ করে। সেই সময় তাহাদিগের প্রাপ্য 
পারিতোধিকের টাকা তাহাদিগকে প্রদান করিব। উহার! আমার 
কথায় বিশ্বাস করিয়! সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমিও 
সেই স্থান হইতে বালক, অলঙ্কার প্রভৃতি লইয়া বাজারে গিয়া 
উপস্থিত হইলাম। বাজারে পৌন্ছছিয়। সেই বালকের পিতা সেই 
বড় মান্গঘটাকে তথায় আনিবার নিমিত দ্রুতগতি একটা লোক 
পাঠাইয়। দিলাম । 

পরদিবম অতি প্রত্যুষেই বালকের পিতা লোকজনের সহিত 
তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বালকটীকে দেখিয়াই 

ত্রন্দন করিয়া ফেলিলেন। পুর্ব-কথিত স্ত্রীলৌকদ্ধয়কে আমি থে 
গালতচোধিক প্রদান কলিতত স্বীকার করিয়াছিলান, ভাহ! তাহার 

গিকট বলিবামাত্র তিনি সেই টাকা আমার হস্তে প্রদান করিলেন। 

পুপ্বদিনের কথাদত বৈকালে গেই সত্রীলোকদ্য় আগমন করিলে, 
আমি সেই অর্থ তাহাদিগকে প্রদান করিলাম। বালকের পিতা 

উভয়কে আরও পধশাশ টাকা প্রদান করিলেন, এবং যে স্ত্রীলোকটার 

নিকট হুইতে বাঁদকটা ও গহনাগুলি পাওয়া গিয়াছিল, তাহার 
গারিতোধিক স্বরূপ তিনি ঢুইশত টাকা আমার হাস্তে ' প্রদান 

করিলেন। কিন্তু আমি কহিলাম, এই স্ত্রীলোকটা যে অপরাধ 

করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত ইহার দণ্ড হইবে, কি ইহাকে পারি- 
ভোষিক প্রদান করা যাইবে? উত্তরে তিনি কহিলেন, “ও যে 
অপরাধ করিয়াছে, আইনে তাহার দণ্ড থাকিলে, উহার দণ্ড হওয়া 

উচিত) কিন্তু আমার পুত্রটাকে বে জীবিত অবস্থায় রাখিয়। এ 

পথ্যন্ত উহাকে খাওয়াইয়াছে, পরাইম্সাছে, তাহার নিমিত্ত উহ্থাকে 

হুইশত টাক। পারিতোবিক প্রদান করিতেছি।” 
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তাহার নিকট হইতে আমি সেই হুইশত টাঁকা গ্রহণ করি- 
লা সত্য; কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমার সর্বপ্রধান কর্মচারীর 

আদেশ ব্যতীত আমি তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিতে সাহসী 

হইলাম না । 
যে একখানি সামান্ত অলঙ্কার পাঁওয়া গেল না, বালকের 

পিতামাতা, চাকর-চাঁকরাঁণী প্রভৃতি কেহই স্পষ্ট করিয়া বলিতে 
পারিল না, যে সময় ভূল-ক্রমে বাঁলকটীকে পরিত্যাগ কর! হইয়া- 

ছিল, সেই সময় সেই অলঙ্কারখানি তাহাঁর অঙ্গে ছিল কিনা? 
কিরূপে সেই স্ত্রীলোকটা বালককে পাইল, তাহা৷ তাহাকে 

জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল যে, কোন কার্য উপলক্ষে ছুই তিনদিবস 
পুর্বে সে উলুবেড়িয়ায় গমন করিয়াছিল । সেই স্থান হইতে প্রত্যা- 
বর্তন করিবার সময় যে জাহাজ হইতে বড়লোঁকটী সপরিবারে 
উলুবেড়িয়ায় অবতরণ করেন, সে উলুবেড়িয়া হইতে সেই জাহাজে 

উঠিয়। আপনার গ্রামে আগমন করিতেছিল। জাহাজে উঠিয়! যে 
কামরায় ওই বাঁলকটী ছিল, সে সেই দিকে গমন করে, এবং 

দেখিতে পায়, সেই কামরায় একখানি বেঞ্চের উপর ওই বালকটা 

অলঙ্ক্র-ভূষিত হইয়া নিপ্রিত রহিয়াছে । বাঁলকটীর এইরূপ অবস্থা 
দেখিয়া, কিয়ৎক্ষণ সে সেই স্থানে অপেক্ষা করে; কিন্তু সেই স্থানে 
উহার কোন লোকজনকে দেখিতে না পাইয়া, ভূল-ক্রমে কেহ 

তাহাকে ফেলিয় গিয়াছে, এই ভাবিয়৷ তাহাকে আপন বাঁড়ীতে 
লইয়া যায়। 

বালক, বালকের পিতা, অলঙ্কার ও সেই স্ত্রীলৌকটীকে লইয়া 
আমি কলিকাতায় আসিলাম, এবং আমার সর্বপ্রধান কর্মচারীর 

নিকট উপস্থিত ভইয়। তীহাঁকে সকল কথা বলিলাম। সেই স্ত্রী- 
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লোকের উপর মোকদামা চাঁলান যাইতে পারে, আইনে এরূপ 
কোন বিধাঁন না পাঁওয়ায়, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, এবং 

বালকের গিতার ইচ্ছান্ুযায়ী প্রদত্ত পুর্ব-কথিত ছুইশত টাকাও 
তাহাকে প্রদান কর! হইল। সে হাঁসিতে হাসিতে আপন গৃহাঁভি- 
মুখে প্রস্থান করিল। | 

বলা বাহুল্য যে, এই বালকের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমিও 
আমার সমস্ত খরচ-পত্রাদি ও উপযুক্ত পারিতোৌধিক বথা-সময়ে 

প্রাপ্ত হইক্াছিলাম। 

স্পরণ। 

১) পাত লিপি পাটি হাউ লস ০ পপি পারি রি 2৯ পি পরি পি পা পিসি 

ক রা মাসের নি 

“রাণী না খুনি ?” 
( অর্থাৎ অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস 

করিবার চূড়ান্ত ফল! ) 
যন্ত্ুস্থ। 
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রানী না খুনি? ? 
€ প্রথম অংশ রর 

( অর্থাৎ অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস 

করিবার চুড়াস্ত ফল! ) 

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 

সর 

সিকৃদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও 

সাধারণ পাঠাগার হইতে 

* শ্্রীবাণীনাথ নন্দী কর্তৃক গ্রকাশিত। 

2)” ৯ দয ষ্ 78৮ 

4111 787713 28656762, 

লণ্তম বর্ষ । ] সন ১৩০৫ সাল। ( অগ্রহায়ণ 
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রাণী না খুনি ?- 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 

একদিবস সন্ধ্যার সময় আমাদিগের সদর আফিস হইতে কাঁগজ- 

পত্র আসিবার পর দেখিলাম, অপরাপর কাগজ-পত্রের সহিত 
একখানি দরখান্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই দরখান্তের 
সত্যাসত্যের বিষয় অন্থসন্ধান করিবার তার আমার উপর ন্তস্ত 

আছে। দরখাস্তখানি আমি আগ্চোপান্ত পাঠ করিলাম। দেখি- 

লাম, বড়বাজারের একজন প্রধান জহরত-ব্যবসারী এই দরখাস্ত 
করিতেছেন। সেই দরথাস্তের মন্দ এইরূপ £--- 

“আজ কয়েকদিবস অতীত হইল, কতকগুলি জহরত খরিদ 
করিকার নিমিত্,' একজন রাণী আমাদিগের দোকানে আগমন 

করিয়াছিলেন। তীহাঁর সহিত কাঁলীবাবু নামক একজন লোক 

ছিল, তিনি জহরতের দালাল, কি রাণীজির লোক, তাহা আমর! 

* কালীবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী, এবং রাণীজির আমূল বৃত্াস্ত 
যদি কেহ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীযুক্ত 
বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ডিটেকৃটিভ-পুলিস ৫ম কাণ্ড 
পাহাড়ে মেয়ে” নামক পুস্তক পাঠ করিলে, সমস্ত বিষয় বিশদ্রূপে 
অবগত হইতে পারিবেন। দাঃ দঃ প্রঃ । 
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অবগত নহি। দালালি করিতে ইতিপুর্বণে আমর কখন তাহাকে 
দেখি নাই, অথচ রাণীজির সহিত তাহাকে কথ! কহিতে শুনি- 
যাছি। রাণীজি একখানি গাড়িতে করিয়া আমাদিগের দোকানে 

আগমন করিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু তিনি গাড়ি হইতে অবতরণ 
করেন নাই, বা আমাদিগের সহিত কোনরূপ কথাবার্ডীও কহেন 

নাই। তাহার যাহ কিছু বলিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার 
সমভিব্যাহারী সেই কালীবাবুর প্রমুখাৎই তিনি সমস্ত বলিয়াছিলেন। 
রাণীজি আমাঁদিগের দৌকানে আসিয়। কতকগুলি জহরত খরিদ 

করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করেন, এবং কতকগুলি জহরতও দেখিতে 

চাহেন। সেই সকল জহরতের মধ্য হইতে প্রায় দশ হাজার টাকার 
মূল্যবান কয়েকখানি জহরত পসন্দ করিয়া বলিয়া যান, সেই সকল 

জহরত যেন তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেই স্থানে 
জহরত লইয়া কোন ব্যক্তি গমন করিলে, তিনি সেই সকল দ্রব্য নগদ 

মূল্যে গ্রহণ করিবেন, এবং আরও যদি কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, 

এক্সপ মনে করেন, তাহাঁও তাহাকে বলিয়া দিবেন। এই কথা বলিয়া 

রাণীজি প্রস্থান করেন; কিন্তু তীহার সহিত কালীবাবু নামক 

যেলোকটী আগমন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগের লোককে 

প্লানীজির বাড়ীতে সঙ্গে করিয়া লইয়! যাইবার মাঁননে সেই স্থানেই 
অপেক্ষা করেন। আমাদিগের দোকানের অতিশয় বিশ্বাসী রামজী- 

লাল নামক ষে একজন বনু পুরাতন কর্মচারী ছিলেন, তিনি 

সেই জহরত লইয়৷ কালীবাবুর সহিত একখানি গাড়িতে প্রস্থান 
করেন। সেই সমগ্ন হইতে আর রামজীলাল প্রত্যাবর্তন করেন 
নাই, বা জহরত কি তাহার মূলাও এ পধ্যস্ত পাঠাইয়৷ দেন নাই। 
আমর! এ পর্যন্ত নানা স্থানে রামজীলালের অনুসন্ধান করিয়াছি, 
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তাহা দেশে পত্যস্ত টেলিগ্রাফ করিয়াছি; কিন্তু কোন স্থান 

হইতেই তাহার কোনরূপ সংবাঁদ প্রাপ্ত হই নাই। এখন আমরা 
বুঝিতে পারিতেছি না৷ যে, রামভীলাঁলের ও তাহার নিকটস্থিত দেই 

বহুমূল্য জহরতগুলির অবস্থা এখন কি হইয়াছে । এই নিমিত্ত এই 
আবেদন-পত্রের দ্বারা সরকারের সাহাধ্য গ্রহণ করিতেছি, তীাহার৷ 

অনুসন্ধান করিয়া, যাহাতে রামজীলাল ও জহরতগুলির অনুসন্ধান 

হয়, তাহার চেষ্টা করুন। বল! বাহুল্য, এই অনুসন্ধান করিতে 

যে সকল খরচ-পত্রের প্রয়োজন হইবে, তাহা আমর প্রদান 
করিতে প্রস্তত আছি।” 

এই দরখাস্তের অনুসন্ধানের ভার আমার উপর স্স্ত হইলে, 

আমি কিন্তু সেই রাত্রিতে উহার অন্সন্ধাীনে বহির্গত হইলাম না । 

পরদিব্স হইতে উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব, মনে মনে এইরূপ 
স্থির করিলাম; কিন্তু কালীবাবু ও রাঁমজীলাল সম্বন্ধে নানীপ্রকার 

তর্ক আসিয়া মনে উপস্থিত হইতে লাঁগিল। 

একবাঁর ভাবিলাঁম, রাঁমজীলাল নিশ্চয়ই একজন সামান্য 
বেতনের কন্নচারী হইবেন, দশ হাজার টাক! মূল্যের জহরত তাহার 
হস্তে একবাঁরে পতিত হইয়াছে, এ লোভ সম্বরণ করা! তীহার্ পক্ষে 
কতদুর সম্ভব? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল্, রামজীলাল বে ধনীর 
কাঁধ্য করিয়! থাকেন, তিনি পিজেই বলিতেছেন যে, রামজীলাল একজন 
বহু পুরাতন ও অতি বিশ্বামী কর্মচারী । যদি তাহার কথা প্ররুত 
হয়, তাহা! হইলে অনেক সময় তীহাঁর হস্তে যে অনেক অর্থ আসিয়! 
পড়ে, সেসম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় এই সকল 
জহরত ব! তাঁহার মূল্য গ্রহণ করিয়া পলায়ন করা রাঁষজীবালের 

পক্ষে কতদূর সম্ভব, তাহা! স্থির করিয়া উঠা নিতান্ত সহজ নহে। 
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দ্বিতীয়তঃ, যে রাণীজি জহরত খরিদ করিতে আগমন করিয়া 

ছিলেন, তিনিই বা কে? এবং তাহার সমভিব্যাহারে কাঁলীবাবু 

নামক যে বাক্তি আগমন করিয়াছিলেন, তিনিই বা কে? রাণীজি 

যদি গ্রকুতই রাণীজি হইবেন, তাহা হইলে. তিনি নিজে বাঁজারে 

জহন্তত খরিদ করিতেই বা আসিবেন কেন? বাড়ীতে বসিয়া 
ংবাঁদ পাঠাইলেই ত অনেক বড় বড় জঙ্রী তাহার নিকট জহরত 

লইয়া যাইত। আর যদি তিনি নিজেই জহরত খরিদ করিবার 

মানসে বাজারে আসিলেন, তাহা হইলে কেবলমাত্র এক কালীবাবু 

ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি তাহার সহিত আগমন করিল না কেন? 

আর কালীবাঁবু তাঁহার নিজের লোক, কি বাজারের দালাল, 

তাহারই বা ঠিকানা কি? কালীবাবু ষদি তাহার নিজের লোকই 

হইবেন, তাহা হইলে তীহাঁকে দোকানে পরিত্যাগ করিয়। তিনি 
কেবলগাত্র সহিস-কোচবানের সঙ্গেই বা গমন করিলেন কিরূপে? 

আর ঘদি কালীবাবু বাজারের দাঁলালই হইবেন, তাহা হইলে 
রাণী্জি তাহাঁর সহিত বাজারে আসিতে কিরূপে সাহসী হইলেন ? 

এবূপ অবস্থায় ইহার ভিতরের কথা অন্থমান করা নিতান্ত সহজ 

ব্াপাব নহে। তবে রাণীজি যদি কোন রাজবংশীয়া দুশ্চরিত্রা 

স্রীলোক হন, তাহা হইলে এইরূপ ভাবে অনায়াসেই তিনি বাজারে 

আদিভে সমর্থ হইবেন; কিন্ত প্রকৃত রাণী এরূপ ভাবে বাজারে 
আমিতে কখনই সাহ্দী হইতে পারেন না। আরও এক কথা, 
রামস্্রীলাল ঘদি প্রকৃতই জহরতগুলি বিক্রয় করিয়া প্রস্থান করিয়া 
থাকেন, এবং কালীবাবু যদি তাহার সহিত এই অসংকার্যে মিলিত 

না থাকেন, অথচ কালীবাবু যদি প্রন্কতই একজন দালাল হন, 

ভাহা হইলে দালালী লইবার প্রত্যাশায় কালীবাকু সেই জহরতের 
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দৌকানে এ পর্যন্ত আর প্রত্যাবর্তন করিলেন না কেন? আবার 

মনে হইল, আজকাল রাজা বা! রাণী সাঁজিয়া যে সকল ভয়ানক 
ভয়ানক জুয়াচুরি হইয়া থাকে, ইহা সেই প্রকারের কোন একরূপ 
জুয়াচুরি নয় ত? যদি তাহাই হয়, যদি সেইরূপ ভানে কোনরূপ 
জুযাচুরি হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাঁমজীলাল কোথায় গমন 
করিল? ইহার অনুসন্ধানের ভিতর বড়ই গোলযোগ আসিয়া 
উপস্থিত হইতেছে; এক কথা ভাবিতে গেলে, অপর আতর একটা 

কথা মনে আসিয়! সমস্ত চিন্তীকেই সন্দেহে পরিণত করিয়া 
দিতেছে । এসন্বন্বে আর কোন কথ! ভাবিব না, কল্য প্রাতঃ- 

কাঁল হইতে ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। অনুসন্ধানে যে সকল 
বিষয় অবগত হইতে পারিব, তখন তাহাঁর উপর নির্ভর করিয়া 
সবিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিব, এই অনুসন্ধান আমার দ্বারা 

সুচীরুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে কি না। বদি কৃতকাধ্য হইব মনে 
করি, তাহা হইলে ইহাতে সম্পূর্ণরূপে হন্তক্ষেপ করিব। নত! 
উর্ধতন কর্ধচারীগণকে বলিয়া, এই অনুসন্ধানের ভার অপরের 

হস্তে প্রদান করিব। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সেই রান্রিতে 
এ সম্বন্ধে আর কোঁন বিষয় চিন্তা করিব না, ইহা স্থির করিলাম ; 

কিন্তু কার্যে তাহা পরিণত করিতে পারিলাম না। 
উরি পহরতাজাতচতে 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 

পরদিবস প্রত্যুষেই আমি এই মোকদ্বমার অনুসন্ধানে বহির্গত 
হইলাঁম। থানা হইতে বহির্গত হইয়া, প্রথমেই দরখাস্তকারী 

জহরত-ব্যবসায়ীর দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যে সময় 

আমি দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সেই সময় ধাহাঁর দোকান, 
তিনি দোঁকাঁনে উপস্থিত ছিলেন না। কয়েকজন কর্মচারী কেবল- 

মাত্র দোকানে উপস্থিত ছিলেন । আমি কে, এবং কি নিমিস্ত সেই 

স্থানে গমন করিয়াছি, তাহা অবগত হইবার পর, দোকানের 
একজন কর্মচারী আমাকে সঙ্গে করিয়া সেই দোকানের স্ত্বাধি- 

কারীর নিকট লইয়া গেলেন। সেই সময় তিনি আপনার বাড়ীতে 

উপস্থিত ছিলেন। আমার পরিচয় ও সেই স্থানে আমার গমনের 

কারণ অবগত হইয়া, সবিশেষ যত্বের সহিত তিনি আমাকে বদা- 
ইলেন, এবং তীহার দোকানের যে কর্মচারী আমীর সহিত, সেই 
স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তীহাঁকে তীহার দোকানে প্রত্যাবর্তন 
করিতে কহিলেন। আদেশমাত্র কর্দচারী সেই স্থান হইতে প্রস্থান 
করিলেন। কর্মচারী প্রস্থান করিবার পর, তিনি আমাকে জিজ্ঞাস। 

করিলেন, “যে কা্যের নিমিত্ত আমি দরখাস্ত করিয়াছিলাম, সেই 
কাষ্যের অনুসন্ধানের ভার কি আপনার উপর অপিত হইয়াছে % 

আমি। তাহারই অন্সন্ধান করিবার মানসে আমি এই স্থানে 
আগমন করিয়াছি। 
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ধনী। আমি যে সকল কথা দরখাস্তে লিখিয়াছি, তাহা আপনি 

উত্তমরূপে পড়িয়া! দেখিয়াছেন কি ? 
আমি। আমি উহা! বেশ করিয়া পড়িয়। দেখিয়াছি, এবং 

দরখান্তখানি আমার সঙ্গে করিয়। আনিয়াছি। 

এই বলিয়া আমার পকেট হইতে সেই দরখাস্তখানি বাহির 
করিয়া, আমার সম্ুখে রাখিয়া দিলাম, এবং তাহাকে পুনরায় 

জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি দরখাস্তে ষে সকল বিষয় লিখিয়ীছেন, 

তদ্তীত আর কোন কথা আমাকে বলিতে চাহেন কি?” 

ধনী। যাহ! কিছু আমার বলিবার, তাহা আমি এই দরখাস্তে 
ব্যক্ত করিয়াছি। তদ্যতীত আর কোন বিষয় যদি আপনি অবগত 
হইতে চাহেন, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি যতদূর জানি, 
তাহার যথাধথ উত্তর প্রদান করিতে প্রস্তত আছি। 

আমি। যে সময় রাণীজি জহরত খরিদ করিবার মানসে কালী 

বাবুর সমভিব্যাহারে আপনার দৌকাঁনে আগমন করিয়াছিলেন, 

সেই সময় আপনি নিজে বোধ হয়, দোকানে উপস্থিত ছিলেন না? 

ধনী। সেই সময় আমি নিজে দোকানে উপস্থিত ছিলাম । যাহা 

কিছু ₹ইয়াছিল, তাহার সমস্তই আমার সম্মুখে হইয়াছিল । 

আমি। রানণীজিকে কি আপনি দেখিয়াছিলেন ? 

ধনী। তাহাকে আমর! কেহই দর্শন করি নাই। তিনি গাড়ির 

ভিতরে ছিলেন, গাড়ি হইতে তিনি বহির্গত হন নাই, ব৷ গাড়ির 

'আবরণও উনুক্ত করা হয় নাই। 

আমি। যে গাড়ির ভিতর রাণীজি ছিলেন বলিতেছেন, সেই 
গাড়ির ভিতর কোন লোক ষে ছিল, তাহা আপনার! কোনর্পে 

ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি? 



ধনী। গাড়ির ভিতর যে লোক ছিল, সে বিষয়ে আর কিছু- 
মাত্র মনদেহ নাই। যদিও আমরা তাহাকে স্পষ্ট দেখি নাই; কিন্তু 

তাহার পরিহিত বন্ত্রাদির কিয়দংশ মধ্যে মধ্যে আমর! দেখিয়াছিলাম, 
এবং তাহার বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট কথাও আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম | 

আমি। আপনারা তাহার কথা শুনিয়া, তাহাকে স্ত্রীলোক 

বলিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন? 
ধনী। তিনি যে স্ত্রীলোক, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

আমি। তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে কোন্ দেশীয় স্ত্রীলোক 
বলিয়া অন্থমান হয়? 

ধনী| তাহা আমর! স্থির করিতে পারি নাই। কারণ, 

তাহার সমভিব্যাহারী সেই কালীবাবুর সহিত যখন তিনি কথা 

বলিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালা! কথাই বলিয়াছিলেন ; কিন্ত আমর! 

তাহাকে যে ছুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে, 
এবং মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে যে ছুই একটী অপর কোন জহরত 

দেখাইতে বলিয়াছিলেন, তাহ হিন্দী ভাষায় বলিয়াছিলেন। কিন্তু 

সে হিন্দী বেশ পরিঞ্ণার হিন্দী নহে, যেন বাঙ্গালার সহিত মিশ্রিত 

বলিয়া আমার অন্থমান হইয়াছিল। * 

আমি। বাঁণীজি বে গাঁড়িতে ছিলেন, সেই গাঁড়ির ভিতর অপর 

আর কেহ ছিল? 

ধনী। তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। সেই গাড়ির ভিতর 
অপর আর কাহাকেও দেখি নাই, বা অপর আর কোন ব্যক্তির 
কোনরূপ কথাও শুনিতে পাই নাই। 

আমি। তিনি কোন্ স্থানের রাণী, তাহ! কিছু আপনাকে 

বলিয়্াছিলেন কি? | 
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ধনী(। তিনি আমাঁকে বলেন নাই; কিন্তু কাঁলীবাবু বলিয়া- 

ছিলেন। যে স্থানের নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহ! আমার 

মনে নাই, সেই স্থানের নাম ইতিপূর্বে আর কখনও শুনি নাই। 
সেই নামটা মনে করিবার নিমিত্ত সবিশেষরূপ চেষ্টাও করিয়াছি; 
কিন্তু কিছুতেই মনে করিয়। উঠিতে পারি নাই। : 

. আমি। রাণীজি যে গাড়িতে আগমন করিয়াছিলেন, কালী 

যাঁবুও কি সেই গাড়িতে আসিয়াছিলেন ? 

ধনী। না, রাণীজি একথানি জুড়িগাড়িতে আসিয়াছিলেন। 

কালীবাবু আসিয়াছিলেন_-একখানি কম্পাস গাড়িতে । 

আঁমি। উহা! কি ঘরের গাড়ি বলিয়া অন্ধুমান হয় ? 

ধনী। না, আমার বোধ হয়, উহা! ঘরের গাড়ি নয়; 
আড়গোড়ার গাড়ি। 

আমি। আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন যে, উহা 

আড়গোড়ার গাড়ি? 
ধনী। সেই গাড়ির সহিস-কোচবাঁনের পৌষাক ও পরিচ্ছদ 

দেখিয়া আমার বেশ অন্মান হইতেছে যে, সেই গাঁড়ি নিশ্চয়ই 
কোন*্এক আড়গোড়ার। 

আমি। ছুইখাঁনি গাঁড়িই কি আঁড়গোঁড়ার গাড়ি বলিয়া অন্ধ- 

মান হয়? 
ধনী। ছুইখানিই এক আড়াগোড়ার গাঁড়ি। ছুইখানি গাড়ির 

সহিস-কোচবানদিগের পৌঁষীক-পরিচ্ছদ একই প্রকারের । 
আমি। রামজীলাল আপনার কে? 

: ধনী। রামজীলাল সম্পর্কে আমার কেহই হন না; কিন্তু তিনি 

আমার জহরতের দোকানের সর্বপ্রধান কর্শচারী ৷ 



১২ ধারোগার দপ্তর, ৮ম সংখ্যা। 

আমি। কতদিবস হইতে তিনি আপনার দোকানে কর্ম 
করিতেছেন? 

ধনী। রামজীলাল আমার একজন বহু পুরাতন ক দু 

প্রায় ত্রিশ বৎসর তিনি আমার দোকানে কর্ম করিতেছেন । 

আমি। তাহার স্বভাব-চরিত্র কিরূপ ? 

ধনী। তীহার স্বভাব-চরিত্রও যেরূপ ভাল, তিনি বিশ্বাসীও 

সেইরূপ । আমীর বোধ হয়, আমি আমাঁকে যতদুর বিশ্বাস করিতে 
ন! পারি, তাহা অপেক্ষা অধিক তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি। 

আমার দোকানের লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি সমস্তই তাহার হস্তে, 
তিনি মনে করিলে ইহার সমন্তই অনায়াসেই আত্মসাৎ করিতে 
পারেন। কিন্ত তিনি এতদূর বিশ্বাসী যে, আজ পর্যন্ত একটা পয়সাও 
স্তাহা কর্তৃক অপহ্ৃত হয় নাই। 

আমি। রামজীলাল যদি আপনার এতদূর বিশ্বাসী কর্মচারী, 
ভাহা হইলে সেই দশ হাজার টাকার জহরত লইয়া! তিনি কিরূপে 
গ্রস্থান করিলেন ? 

ধনী। রামজীলাল যে সেই জহরত লইয়া পলায়ন করিয়া- 
ছেন, তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এরূপ কথা আমি 
কোনরূপেই বিশ্বীস করিতে পারি না । 

আঁমি। তবে রাঁমজীলাল কোথায় গমন করিলেন ? 

ধনী। আমিও তাহার কিছুই স্থির করিয়া! উঠিতে পারিতেছি 
না। আমার বোধ হয়, রামজীলাল কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন 
বলিয়। প্রত্যাবর্তন করিতে পারিতেছেন না । 

আমি। যাহা! হউক, রামজীলাল যে সকল জহরত লইয়! 
গিয়াছেন, তাহার কোনরূপ তালিকা প্রস্তত করিয়াছেন কি? 
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ধনী। না, তাহা করি নাই। যদি আবশ্তক হয়, তাহা হইলে 
এখনই আমি উহা! প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। 

আমি। তাহা হইলে অন্থগ্রহ-পুর্ক একটী সবিশেষ বিবরণ- 
ুক্ত তাঁলিকা প্রস্তত করিয়া এখনই আমাকে প্রদান ককন। 

আমার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ জহরতগুলির সবিশেষ বিবরণ- 

যুক্ত একী তালিকা প্রস্তত করিয়া কর্মচারী আমার হস্তে প্রদান 

করিলেন। আমি সেই তালিকা আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া পুনরায় 
তীহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আচ্ছা, সেই সকল জহরত যদি 
অপরাপর জহরতের সহিত একত্র পুনরায় আপনাকে দেখাই, 

তাহা হইলে চিনিতে পারিবেন ত ?” 

ধনী। জহরতগুলি যেরূপ অবস্থায় আমার এই স্থান হইতে 
লইয়া! গিয়াছে, সেইরূপ অবস্থায় যদি উহা! না থাকে, তাহা হইলে 
উহার প্রত্যেক পাথরের মতি প্রভৃতি পৃথক্ পৃথকৃ অবস্থায় অপর 

প্রস্তর প্রভৃতির সহিত মিশ্রত করিয়া আমার সম্মুখে আনিবেন, 

দেখিবেন, আমার দ্রব্য আমি তাহার ভিতর হইতে অনায়াসেই 
বাছিয়া লইতে সমর্থ হইব। 

* জহরত-ধিক্রেতার নিকট হইতে এই সকল বিষয় অবগত হইয়া 
সেইদিবস আমি তীহাঁর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সেই 
স্থান হইতে প্রস্থান করিবার সমর আমার মনে হইল, দোকানদার 
রামজীলালের চরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে বর্ণন করিলেন, তাহাতে 

রামজীলালের উপর এই সকল জহরত অপহরণ করা! সম্বন্ধে কিরূপে 
সন্দেহ করিতে পারি? যেব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া আপন 
ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত কাধ্যের বন্দোবস্ত করেন,» অথচ বাহার কাধ্যের 

নিমিত্ত মনিব কখনও একবারেরও নিমিত্ত দৃষ্টিপাত করেন না, সেই 
্ | 
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ব্যক্তি কেবলমাত্র যে দশ হাঁজার টাঁকা মূল্যের জহরত লইয়। পলায়ন 
করিবে, তাহা কিন্তু মহজে মনে স্থান দিতে পারা যায় না। 

যাহা হউক, দোঁকাঁনদারের নিকট হইতে এই সকল বিষন্ন অবগত 
হইয়া আমি থানায় প্রত্যাবর্তন করিলাম । ভাবিলাম, একটু পরেই 
পুনরায় এই অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া যাইব; কিন্তু কার্যে তাহ। 

ঘটিল না । সেই সময় কোন একটা সবিশেষ প্রয়োজনীয় রাজ্য-সন্বন্ধীয় 
সরকারী কার্য আসিয়া আমার হস্তে উপস্থিত হইল। সুতরাং 
বর্তমান কার্য্যের অনুসন্ধান সেই সময় আমাকে পরিত্যাগ করিতে 

হইল । আমি সেই কার্যের অনুসন্ধান সেই সময় পরিত্যাগ করিলাম 

মতা; কিন্তু সেই অন্ুুসপ্ধান একবারে বন্ধ হইল না। অপর আর 
একজন কর্মচারীর হস্তে এই অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করিয়া, যতদূর 
আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহার সমস্ত বিবরণ আমি তাহাকে 

বুঝাইয়া দিলাম । তিনি তাঁহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত বহির্গত হইলেন, 
আমিও সেই সবিশেষ প্রয়োজনীয় সরকারী কাধ্যের অনুসন্ধানে 
বহির্গত হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। 

ভৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
সপ :২০০৮০০০০০০০ 

গবর্ণমেণ্টের যে কার্ধ্য সম্বন্ধে আমাকে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল, 
সেই কাধ্য শেষ করিতে আমার প্রায় ছুই তিনদ্িবস অতিবাহিত 
হইয়। গেল। সেই কার্য সমাপনাস্তে আমি থানায় প্রত্যাবর্তন 
করিয়া, যে কর্মচারীর হস্তে রামজীলাল সম্বন্ধীয় অন্সন্ধানের ভার 
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ভার্গণ করিয়। গিয়াছিলাম, তাহাকে ভাঁকিলাম। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা 

করিলাম, “আমি যে কাধ্যের ভার আপনার হস্তে অর্পণ করিয়া 

গিয়াছিলাম, সেই কার্য আপনি কতদুর সম্পন্ন করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন ?” 

কর্মচারী । অনুসন্ধান প্রায় আমি একরূপ শেষই করিয়। 
ব্াখিয়াছি, এখন আসামীকে ধরিতে পাঁরিলেই হইল। 

আমি। আসামী কে? 

কর্মচারী । রামজীলাল। 

ভাঁমি। তাহার অপরাধ ? 

কর্মচারী । অপরাধ, তাহার মনিবের টাকা আত্মসাৎ করা । 

আমি। তাহা হইলে ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছে যে, রামজীলাল 

সেই সকল জহরত লইয়! পলায়ন করিয়াছে? 
কর্মচারী । না, সেই সকল জহরত লইয়। রামজীলাল পলায়ন 

করে নাই। সেই সকল জহরত বিক্রয় করিয়। তাহার মূল্য লইয়া 
রামজীলাল পলায়ন করিয়াছে। 

আমি। এ সম্বন্ধে বেশ প্রমাণ পাইয়াছেন? 
*কন্মচারী। তাহার বিপক্ষে বেশ প্রমাণ আছে; মাজিদ্রেট 

সাহেবও তাহার কতক প্রমাণ গ্রহণ করিয়া রামজীলালের নামে 

ওয়ারেন্ট বাহির করিয়া দিয়াছেন । 

আমি। ভালই হইয়াছে। সেই ওয়ারেপ্ট এখন কোথায় ? 

কর্মচারী। আমার নিকটেই আছে। 
আমি। সেই ওয়ারেন্ট আমাকে প্রদান করিবেন। তাঁহাকে 

ধরিবার নিমিত্ত আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব ; আপনিও 

আপনার চেষ্টার ক্রটি করিবেন না। 
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কন্দ্চারী। সেই ওয়ারেপ্টখানি এখনই আঁমি আপনাঁকে 

প্রদান করিব কি? 

আমি। এখনই আমাকে প্রদীন করিতে হইবে না; কিন্ত 

আপনি কিরূপ অন্ুসন্ধীন করিয়াছেন, এবং রামজীলালের বিপক্ষে 

কিরূপ প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আমি পুর্বে একবার 
জানিতে ইচ্ছা করি। 

কর্মচারী । উত্তম কথা । আঁমি যাহা যাহা করিয়াছি, তাহা! 
আপনাকে বলিতেছি। আঁমি প্রথমতঃ কালীবাবুর নিকট সমস্ত 

কথা শুনিয়া তাহার পর অপরাপর লোকের নিকট অনুসন্ধান করি । 

আঁমি। কালীবাবুর সন্ধান করিয়া, তাহাকে কিরূপে বাহির 

করিতে সমর্থ হইলেন ? 
কর্মচারী । কালীবাবুর অনুসন্ধান করিতে আমার কিছুমাত্র 

কষ্ট হয় নাই। আমি প্রথমতঃ দরখাস্তকারীর দোকানে গমন করি। 

কাঁলীবাবুকে দেখিলে চিনিতে পারিবে, এইব্প একটী লোক সঙ্গে 
করিয়া কালীবাবুর অনুসন্ধান করিবার মানসে, সেই স্থান হইতে 
আসিতেছিলাম, সেই সময় পথিমধ্যে হঠাৎ কালীবাবুকে দেখিতে 

পাইয়া সেই ব্যক্তি আমাকে দেখাইয়া দেয়। 

আমি। কালীবাবুকি কাধ্য করিয়া থাকেন ? 

কর্মচারী । তাহা আমি জানি না, জিজ্ঞাসা করায় তিনি 

বলিয়াছিলেন যে, তিনি দালালী কাঁধ্য করিয়! থাকেন। | 
আমি। কালীবাবু প্রকৃতই দালালী কাধ্য করেন কি না, লে 

সম্বন্ধে আপনি কোনরূপ অন্ুসন্ধান করিয়াছেন কি? 
কম্মচারী। না। 

আমি। তিনি থাকেন কোথায়? 
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কন্মচারী। তিনি যেখানে থাকেন, তাহা আমি জানি; আমি 

নিজে গিয়া তাহার বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি। 

আমি। কিরূপ বাড়ীতে তিনি থাকেন? 
কম্মচারী। দোঁতাল। পাঁকা বাড়ী । 

আঁমি। তিনি সেই বাড়ীতে একাকী বাঁস করিয়া থাকেন কি ? 

কর্মচারী । না, সেই বাড়ীতে অনেকগুলি স্ত্রীলোক থাকে, 
তাহাদিগের মধ্যে একখানি ঘরে তিনিও বাঁস করেন । 

আমি। দেই স্ত্রীলোক কি প্রকারের, গৃহস্থ, না বেশ্যা ? 
কর্মচারী । বেশ্তা। 

আমি। তাহা হইলে যে গৃহে কালীবাবু থাকেন, সেই গৃহেও 
বোধ হয়, একজন বেশ্তা বান করিয়া থাকে ? 

কর্মচারী । হা, একটী বেশ্তাকে লইয়া কাঁলীবাবু সেই 
বাড়ীতেই থাকেন। 

আমি। কাঁলীবাবুর সহিত আপনার সাক্ষীৎ হইলে তিনি 

আপনাকে কি বলিলেন ? 

কর্মচারী। আমি তাহাকে দেখিয়াই তীহাঁকে একবারে 

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি রামজীলাল নামক এক ব্যক্তির মারফত 

যে সকল জহরত আনিয়াছিলেন, তাঁহ! এখন আপনার নিকট আছে, 

কি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন ?% উত্তরে তিনি কহিলেন, “যাহার্ 

নিমিত্ত সেই সকল জহরত আনা হইয়াছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই 

সকল জহরত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই প্রেরিত লোক মারফত 

সমস্ত টাকাও প্রদান করিয়াছেন। টাকা লইয়। রামজীলাল তৎক্ষণাৎ 
সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। সেই সকল জহরত বিক্রয় 

করিয়া আমার স্যাষ্য যে কিছু দালালী প্রাপ্য হয়, তাহার কিয়দংশ 
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তিনি আমাকে প্রদান কত্সিয়! গিয়্াছেন, এবং বলিয়া গিয়াছেন, ছুই 
একদিবসের মধ্যে আরও কতকগুলি জহরত লইয়! তিনি আসিবেন, 

সেই সময় আমার দাঁলালীর অবশিষ্ট যাহ! প্রাপ্য আছে, তাহা! প্রদান 
করিয়া ঘাইবেন। কিন্তু আজ পর্যান্ত তিনি আর প্রত্যাবর্তন করিলেন 
না, বা আমার ন্যাষ্য পাঁওনাগুলিও পাঠাইয়া দিলেন না) আমিও 
নান। বঞ্চাটে আর সেই দৌকানে গমন করিতে পারি নাই ।” 

আমি। আপনি কালীবাবুকে জিজ্ঞাসা! করিয়াছিলেন কি যে, 

সেই সকল জহরত কালীবাবু নিজে খরিদ করিয়াছিলেন, কি অপর 
কোন লোঁক খরিদ করিয়াছিল ? 

কর্মচারী । জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে কালীবাবু 

আমাঁকে এই বলিয়াছিলেন যে, “রাজার মত কোন একজন জমিদার 
সেই জহরত খরিদ করিয়াছেন ।” 

আমি। সেই রাজ! বা জমিদার কে? 

কর্মচারী । কালীবাবু তাহা আমাকে বলেন নাই। 

আমি। তিনি যেবাড়ীতে থাকেন, সেই বাড়ী আপনাঁকে 

দেখাইয়! দিয়াছিলেন কি ? 
কর্মচারী । না» তীহার বাড়ীও আমাকে দেখাইর! দেন নাই। 

আমি। তাহা হইলে জহরতগুলি কোন্ স্থানে তিনি গ্রহণ 
করেন, এবং উহার মূল্যই বা কোন্ স্থানে তিনি প্রদান করেন ? 

কন্মচারী। কালীবাবু আমাকে কেবল ইহাই বলেন যে, যে 

বাড়ীতে কালীবাবু থাকেন, সেই বাড়ীর কোন একটা স্ত্রীলোকের 
গৃহে সেই জযিদীর মহাঁশক্ন আগমন করিতেন। সেই স্থানে কালী 
বাবুর মহিত তাহার পরিচন়্ হয়, এবং কতকগুলি জহরত আনিবার 

নিমিত্ত সেই স্থানে বসিয়াই কালীবাবুকে আদেশ করেন। তাহারই 
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আদেশ মত কতকগুলি জহরত আনা হয়। সেই সকল জহরতের 
সঙ্গে রামজীলাল আগমন করেন, এবং সেই স্ত্রীলোকের গৃহে 
বরিয়াই তিনি সেই সকল জহরত খরিদ করেন, ও রামরীলালের 
হস্তে উহাঁর মূল্য প্রদীন করেন। 

আমি। একজন রাণী যে জহরত খরিদ করিতে গিয়াঁছিলেন, 
তাহা হইলে সেই রাণী কে? 

কর্মচারী । রাণী যে কে, তাহা কাঁলীবাবু আমাকে স্পষ্ট 

করিয়া বলেন নাই। কেবল তিনি আমাকে এইমাত্র বলিয়াছিলেন, 
যেস্ত্রীলোকটীর গৃহে তিনি আগমন করিতেন, সেই স্ত্রীলৌকটাকে 

সঙ্গে লইয়া! তিনি জহরত খরিদ করিতে বাঁজারে গমন করেন । তিনি 
যে জুড়িতে ছিলেন, সেই স্ত্রীলৌকটাও সেই জুড়িতে ছিলেন বলিয়া, 
লৌক-লজ্জার ভয়ে তিনি গাঁড়ির “ঘেরাটোপ” ফেলিয়া সেই স্ত্ী- 
লোকটার সহিত বাজারে আগমন করেন। তীহার ইচ্ছ! ছিল, 
তিনি নিজে দৌকাঁনে বসিয়া জহরতগুলি দেখিয়। শুনিয়া পসন্দ করিয়া 

লইবেন 7 কিন্তু দোকানে গমন করিয়া, গাঁড়ি হইতে বাহির হইবার 
সময় দেখিতে পাঁন, সেই দোকানে একটা লোক বসিয়া আছেন। 
বৌ হয়, সেই লৌ'কটাই সেই দোকানের মালিক। সেই লোকটাকে 

তিনি পুর্ব হইতে চিনিতেন। কারণ, মেই ব্যক্তির সহিত তাহার 
পিতার সবিশেষরূপ পরিচয় আছে। তিনি পাছে তাহার চরিত্রের 

কথা! তাঁহার পিতার নিকট বলিয়! দেন, এই ভয়ে তিনি আর গাঁড়ি 

হইতে নাঁমিতে সাহদী হন নাই, এবং সেই স্থানে আত্ম-প্রকাশ হইয়া 
পড়িবে, এই ভয়ে সেই স্ত্রীলোকটীকে রাণী বলিয়া পরিচয় প্রদান 
করিতে কালীবাবুকে বলিয়া! দেন, ও তাহাকেই জহরতগুলি দেখাঁ- 
ইয়া খরিদ করিতে-বলেন। কাঁলীবাবু, নামে জহ্রতগুলি রাঁণীজিকে 
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দেখান; কিন্ত প্রকৃত পক্ষে সেই জমিদীর-পুভ্রই সেই গাড়ির 
ভিতর হইতে জহরতগুলি দেখিয়া পসন্দ করেন, এবং পুনরায় ভাল 
করিয়! দেখিয়া উহার মূল্য প্রদান করিবেন, বিবেচনা করিয়া, 
জহরতগুলি কালীবাবুর বাসায় লইয়া ঘাইবাঁর নিমিত্ত কালীবাবুকে 

সেই স্থানে রাৰিয়! তাহার! প্রস্থান করেন। কাঁলীবাবু সেই সকল 
জহর্ত রামজীলালের মারফত তাহার বাড়ীতে লইয়া যাঁন। সেই 
স্থানে জমিদার-পুত্র পুনরায় জহরতগুলি ভাল করিয়! দেখেন, এবং 

পরিশেষে রামজীলালের হস্তে উহার মূল্য প্রদান করিয়া জহরতগুলি 
গ্রহণ করেন। 

আমি। কাঁলীবাঁবু যে সকল কথা৷ বলেন, তাহাঁদের পৌঁষকতায় 

আর কোন প্রমাণ পাইয়াছিলেন কি? 
কর্মচারী । পাইয়াছিলাঁম। 

আমি। কি? 

কর্মচারী । যাহার গৃহে বসিয়া সেই সকল জহরত গ্রহণ কর! 
হয়, এবং তাহার মূল্য প্রদান করা হয়, সেই স্ত্রীলোকটাও ঠিক 
সেই কথাই বলে। 

আমি। সেই স্ত্রীলৌকটা কে? 

কর্মচারী । কালীবাবু যে গৃহে থাঁকেন, সেই শ্রীলোৌকটীও 
সেই গৃহে থাকে । 

আমি। তাহা হইলে কালীবাবু যে স্ত্রীলোকটীর গৃহে থাকেন, 
সেই স্ত্রীলোকটাই কালীবাবুর কথার পৌষকতা করিতেছে? 

কর্মচারী । হই । 

'আমি। রাণীজিও বৌধ হয়, তিনিই হইয়াছিলেন ? 
কর্মচারী । হ। 
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আমি। সেই স্ত্রীলোকটীর নাম কি? 
কর্মচারী । তাহার নাম ত্রেলোক্য। 

আমি। বাঁড়ীর অপরাপর ভাড়াটিয়াগণ কি বলে? 
কম্মচারী। তাহারা সবিশেষ কিছুই বলিতে পাঁরে না। 

ভাহার! কেবল এইমাত্র বলে যে, কাহার গৃহে কে আসিতেছে, 
কে যাইতেছে, তাহার খবর কে রাঁখে ? বিশেষতঃ এরূপ সংবাদ 

রাখা তাহাদিগের নীতি-বিরুদ্ধ। 

আমি। পশ্চিমদেশীয় একটা লোক যে সেই বাড়ীতে কতক- 

গুলি জহরত লইয়া গমন করিয়াছিল, তাহ! কেহ বলে? 
_ কর্মচারী । সবিশেষ কিছু বলিতে পারে না, তবে এইমাত্র 
বলে ধে, কালীবাবুর সহিত সময় সময় বঙ্গদেশীয়, পশ্চিমদেশীয় 
প্রভৃতি অনেক লোক প্রায়ই তাহার গৃহে আসিয়া থাকে, এবপ 
তাহারা দেখিতে পায়। 

আমি। কত টাকার জহরত খরিদ করা হয় ? 

কর্মচারী। কালীবাবু কহেন, দশ হাজার টাকায় সেই সকল 
জহ্রত খরিদ করা হইয়াছিল । 

* আমি । টাঁকাঁগুলি কিরূপ অবস্থায় রামজীলালকে প্রদান করা 

» নগদ টাকা দেওয়! হয়, না নোট দেওয়া হয়? 
কর্মচারী । সমন্তই নোট, নয়খানি হাজার টাকার হিসাবে 

নয় হাজার, এবং একশতখানি দশ টাকা হিসাবে এক হাজার টাকা। 

. আমি। সেই হাজার টাকা হিসাবের নোটগুলির নম্বর পাই- 
বার কোনরূপ উপায় আছে কি? 

কর্মচারী। সমস্ত নম্বরই আমি পাইয়াছি। 

আমি। কিরূপে সেই সকল নোটের নম্বর পাইলেন ? 
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কর্মচারী । কালীবাবুর নিকট হইতে । যে সময় নোটগুলি 
রামজীলালকে দেওয়া হয়, সেই সময় কালীবাবু সেই সকল নোটের 
নম্বর টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি আমাকে সেই সকল নম্বর 
প্রদান করিয়াছেন। 

আমি। সেই নোটগুলি সম্বন্ধে করেন্সি আফিসে একবার 
অন্গসন্ধান করা উচিত। 

কর্মচারী। সে অন্ুসন্ধানও আমি করিয়াছি। সেই সকল 

নোটের টাকা দেওয়া স্থগিত (৩০) করিবার মানসে করেন্সি 
আফিসের বড় সাহেবের নামে একখানি পত্র লেখা হয়। সেই পত্রের 

জবাবে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাঁতেই রামজীলালের উপর আরও 

সবিশেষরূপ সন্দেহ আসিয়! উপস্থিত হইয়াছে। 
আমি। পত্রের উত্তরে তিনি কি লিখিয়াছেন ? 
কর্মচারী। তিনি লিথিয়াছেন যে, সমস্ত নোটগুলিই রামজী- 

লাল নামক এক ব্যক্তি সেই স্থানে প্রদান করিয়! তাহার পরিবর্তে 
দশ টাকার হিসাবে নোট বাহির করিয়া লইয়া! গিয়াছে। 

আমি। এটা সবিশেষ সন্দেহের কথা ! 
কর্মচারী । এই সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া তাহার নামে 

ওয়ারেন্ট বাহির করিয়াছি। 

আমি। সেই জমিদার-পুত্রটী কে, তাহার কিছু অবগত হইতে 

পারিয়াছেন কি? 
কর্মচারী । তাহ! আমি এ পরাস্ত কিছুই জানিতে পারি নাই। 

কাঁলীবাবু কোনরূপেই তাহার নাম বলিতে সম্মত নহেন, বা 

তাহার বাঁড়ী দেখাইয়া দিতে বলাক্ক, তিনি বলেন যে, কোথায় ষে 

তাহার বাড়ী, তাহা তিনি অবগত নহেন। বাড়ীর ঠিকানা তিনি 
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কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, নামও বলেন নাই 
রাজাসাহেব বলিয়াই সকলে তীহাকে ডাকিয়। থাকেন। 

আমি। জহরত খরিদ করিবার পর, রাজাসাহেব ত্রলোক্যের 
গৃহে আর আগমন করিয়াছিলেন কি? 

কর্মচারী । তাহাঁর পর ছুই একদিবস আসিয়াছিলেন মাত্র; 
কিন্ত আজ কয়েকদিবস পর্যন্ত আর তিনি সেই স্থানে আগমন 
করেন নাই। 

আমি। কেন আসেন নাই, সেই সম্বন্ধে কেহ কোন কথ 
বলিতে পারে না কি? 

কর্মচারী। ত্রৈলোক্য ও কালীবাবু ইহাই বলেন যে, রাজা- 
সাহেব শেষদিবস যখন সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় 
তিনি বলিয়া যান যে, কোন সবিশেষ কার্য উপলক্ষে তাহাকে 

তাহার দেশে গমন করিতে হইতেছে । বৌধ হয়, সেই স্থানে 
তীহাকে মাসাবধি অবস্থান করিতে হুইবে। স্থতরাং এক মাসের 

মধ্যে তিনি আর এখানে আগমন করিবেন না । 

আমি। রাঁমজীলাল সম্বন্ধে আপনি কি অনুসন্ধান করিয়াছেন? 

কর্মচারী । সবিশেষ কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারি 

নাই। কেবল কলিকাতার ভিতর যে যে স্থানে তাহার দেশের 
লোক বা আত্মীয়-স্বজন আছে, কেবল তাহারই কোন কোন স্থানে 
রামজীলালের অনুসন্ধান করিয়াছি মাত্র) কিন্তু এখন পর্য্স্ত সকল 
স্থানে গমন করিতে পারি নাই। আমার বোধ হয়, রামজীলাল 
কলিকাতায় নাই। কারণ, কোন দিক হইতে তাহার কোনরূপ 
সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আমার বোধ হয়, সে কলিফাত। 

পরিত্যাগ করিয়৷ স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। 



২৪ দ্বারোগার দ্বণ্তর, ৮০ম সংখা । 

আঁমি। নিতান্ত অসম্ভব নহে; কিন্তু রামজীলাল তাহার 
মনিবের এতদুর বিশ্বীসপাত্র হইয়া! এরূপ অবিশ্বাসের কাধ্য করিবে? 
যাহা হউক, এ বিষয় একবার উত্তমরূপে দেখা আবগ্তক। অর্থের 
লৌভে সময় সময় মন্ষ্যগণ যেকি না করিতে পারে, তাহ! বলা 

সহজ নহে। প্অর্থই যে অনর্থের মুল” তাহার আঁর কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 

কর্মচারী। এখন এ সম্বন্ধে আমীকে আর কিছু করিতে 

হইবে কি? 
আমি। বি 

কর্মচারী । কি? 

আঁমি। রাঁমজীলাঁলকে সবিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে 

ধরিতে হইবে। 
কর্খচারী। আর কিছু? 

আমি। সেই জমিদার-পুত্র যে কে, অন্থসন্ধান করিয়া তাহার 
ঠিকানা করিতে হইবে। 

কন্মচাঁরী। এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমি 
এখন প্রস্তত হইতে পারি কি? বি 

আমি। এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আপনি এখন 
যেস্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে গমন করিতে পারেন; কিন্ত আপনি 

বহির্নত হইয়া যাইবার পূর্বে আর একটা কার্য আপনাঁকে করিতে 
হইবে। 

কর্মচারী । কি? 

আমি। আমার সহিত কাঁলীবাঁবুর বাড়ীতে একবার গমন 

করিয়৷ কালীবাঁবু ও ত্রেলোক্যকে আমাকে দেখাইয়া দিতে হইবে। 
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কারণ, তাহারা যেকে, এবং কি চরিত্রের লোক, সেই সম্বন্ধে 
আমি সময় মত একবার উত্তমরূপে অন্সন্ধান করিয়া দেখিৰ ; 

এবং সেই বাড়ীর অপর ভাড়াটিক়্াগণের মধ্যে যদি কেহ সেই জমি- 
দার-পুত্রের কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন, তাহারও 

সবিশেষরূপ চেষ্টা করিয় দেখিব | 

আমার কথায় কর্মচারী মহাশয় সম্মত হইলেন। আমার 

অবকাঁশ মত তিনি আমার সহিত গমন করিয়া, কাঁলীবাবু ও 

তাহার উপপত্বী ত্রিলোক্যকে আমাকে দেখাইয়া দিবেন, ইহাই 
স্থিরীকৃত হইল । 

আমি অতিশয় ক্লান্ত ছিলাম; সুতরাং সেই দিবসেই আমি 
আর কালীবাবুর বাড়ীতে গমন করিতে পারিলাম ন!। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 

পরদিবস অতি প্রত্যুষে সেই কর্মচারীকে সঙ্গে করিয়া আমি 
কালীবাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কালীবাবু এবং 

ত্রলোক্য উভগ্নেই সেই সময় তাহাদিগের গৃহে উপস্থিত ছিল । 
কালীবাবু আমাকে দেখিয়া, সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারিলেন কি না, 

তাহ! বলিতে পারি না; কিন্তু আমি তাহাকে অতি উত্তমরূপে 
চিনিতে পারিলাম। কালীবাবু যে চরিত্রের লোক, ভ্রেলোক্যের 

সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত অসৎবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সে একাল 

পর্যন্ত তাহাদের উভয়ের জীবিকা নির্বাহ করিয়া 'আদিতেছিল,.ভাহ। 



২৬ দ্বারোগার দগুর, ৮ম সংখ্যা । 

অতি উত্তমরূপেই অবগত ছিলাম। আঁমি জানিতাঁম, দশ হাঁজার 
টাকাঁর মূল্যের জহ্রত খরিদ করিবার ক্ষমতা কালীবাবুর নাই। 

আরও জানিতাম, কাঁলীবাবুকে যে জাঁনিত, সে দশ হাজার 

টাকা ত দূরের কথা, দশ পয়সাঁও দিয়! কাঁলীবাবুকে সহজে বিশ্বাস 
করিত না । 

আমি কালীবাবুর বাড়ীতে গমন করিয়া কেবল রামজীলা'ল 

সম্বন্ধে দুই 'একটী কথা৷ জিজ্ঞাসা করিলাম মাত্র । সবিশেষ কোন 

কথ তীহার নিকট ভাঙ্ষিলাম না, ব! তাহার মনে, কোনরূপ সন্দেহ 

হইতে পারে, এরূপ কোন কথাও তাহাঁকে জিজ্ঞাস! করিলাম না। 

আমার কথার কালীবাবু যে কোন উত্তর প্রদান করিলেন, 
তাহাঁতেই যেন আমি সন্তষ্ট হইয়া, রামজীলালের অন্থসন্ধান করি- 
বার ভান করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। 

ষে সময় কালীবাবু ও ত্রিলোক্যের সহিত আমার ছুই চাঁবিটী 

কথা হইয়াছিল, সেই সময উহার! ঘদি সবিশেষ মনৌযোঁগের সহিত 

আমার দিকে লক্ষ্য রাখিত, তাহা হইলে উহার! সেই সময় আমাক্ 

কথার উত্তর প্রদান করিতে পাঁরিত কি না, তাহা বলিতে পারি 

না। কারণ, সেই সময় যেরূপ সতর্কতার সহিত আমি উহা- 

দিগের আঁপাদ-মস্তক দর্শন করিতেছিলাম, উহার বদি ঘুণাক্ষরেও 
আমার সেই সুক্ষ দর্শনের অর্থ বুঝিতে পারিত, তাভা হইলে 

আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সেই সময় উহারা আমার সম্মুখীন 
হইয়। কখনই আমার সহিত বাঁক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতে পাঁরিত 

না। তাঁহাদিগের পাপরাণীর ভয়ানক অবস্থা আমি বুঝিতে 

পাবিয়াছি, দেই ভাবিয়া কখনই তাহারা কোন পুলিস-কম্্মচারীর 
মগ্গুধীন হইতে সাহসী হইত না। 
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আমার অভিসন্ধির বিষয় যদিও তাঁহার! পূর্বে কিছুমাত্র বুঝিতে 
পারিয়াছিল না; কিন্তু পরিশেষে তাঁহার! আমার সেই হুক্ষম দর্শনের 
অথ সবিশেষরূপে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল । 

উহাঁদিগকে যে দুই চারিটী কথ! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 

এবং তাহার উত্তরে উহাঁরাঁ আঁমাঁকে যাহা কিছু বলিয়াছিল, 

তাহার কোন কথাই আমি বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইলাম না। 

অধিকন্ত উহাদিগের উপর নানারূপ সন্দেহ আসিরা আমার মনে। 

উদয় হইল। বস্ততঃ আমার সমভিব্যাহারী কর্মচারী যেরূপ ভাবে 

অনুসন্ধীন করিয়া রামজীলালের উপর ওয়ারেন্ট বাহির করিয়! 

রাখিয়াছিলেন, সেই অন্গসন্ধানে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। 

এ সম্বন্ধে আর9 একটু সবিশেষন্ূপ অন্থসন্ধান করা আবশ্তক, 
মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিলাম । কিন্তু কোন্ উপায় অব- 
লম্বন করিলে, সেইরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারিব, ভাবিয়া 

চিন্থিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, আমরা উভয়েই 
থানায় আসিয়া! উপস্থিত হইলাম। 

থানার আসিবার প্রায় দুই তিনঘণ্টা পরে হুঠাঁৎ একটী বিষষ 

জানুবার ইচ্ছা আমার মনে উদয় হইল। এ সন্বন্ধে আমি 

কাহাকেও কিছু না বলিরা, সেই কর্মচারীকে সঙ্গে লইয়া করেন্সি 
আফিসে গিয়। উপস্থিত হইলাঁম। ইতিপূর্বে যে কয়েকখানি নম্বরি- 

নোট করেন্সি আফিসে ভাঙ্গাইয়৷ লইয়া রামভীলাল প্রস্থান 
করিয়াছে__সাব্যস্ত হইয়াছিল, করেন্সি আফিসের বড় সাহেবের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সেই নোট কয়েকখানি একবার দেখিতে 

চাঁহলাম। তিনি তাহার অধীনস্থ কর্মচারীকে আদেশ প্রদান 

করিলেন, সেই কর্মচারী অন্সন্ধীন-পুর্বক সেই নোট কয়েকখানি 



২৮ স্বারোগার দ্ণ্তর, ৮০ম সংখ্যা। 

বাহির করিয়া! আনিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। সেই নোট 
দেখিয়া আমি যে কতদূর বিশ্মিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি ন!। 
কারণ, যে সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া, আমি সেই নোটগুলি 
দেখিবার ইচ্ছ! করিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম, সেই সন্দেহ বিশ্বাসে 
পরিণত হইল। ইতিপূর্বে অনুসন্ধানে আমি অবগত হইতে 
পারিয়াছিলাম যে, রামজীলাল একজন পশ্চিমদেশীয় লোক, 

ব্গদেশে থাকিয়! ব্যবসা-কাধ্য করিয়া থাঁকেন বটে) কিন্তু বঙ্গ- 

ভাষার সহিত তাহার কিছুমাত্র সংশ্রব নাই। তিনি না পারেন 

বাঙ্গাল কহিতে--না পারেন বাঙ্গালা লিখিতে । এখন দেখিলাম, 

সেই নোটগুলির উপর রামজীলালের নাম স্বাক্ষর আছে সত্য; 
কিন্তু উহা হিন্দীভাষায় নাই, বাক্গীলা ভাষায়। রামজীলাল যখন 

বাঙ্গালা ভাষা একবারেই অবগত নহেন, তখন তিনি বাঙ্গালা ভাবায় 

আপনার নাম কিরূপে স্বাক্ষর করিলেন, তাহার কিছুই বুঝিনা 
উঠিতে পারিলাম না। আরও ভাবিলাম, রামজীলাল যখন সেই 

সকল অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছে, তখন সে ষে 

আপনার নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়া তাহার বিপক্ষে 

প্রমাণ সংগ্রহ করিয্না রাঁখিয়। যাইবে, তাহাই বা সহজে বিশ্বাস 

করি কি প্রকারে? 
মনে মনে এইরূপ ভাবিলাম সত্য ; কিন্তু কাহীকেও কিছু না 

বলিয়া, সেই নোটগুলি করেন্সি আফিসে প্ররত্যর্পণ-পূর্বক আস্তে 

আন্তে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম । 

কালীবাবুর অবস্থা আমি উত্তমরূপে জানিতাম। তাহার নিজের 

গাঁড়ি-ঘোড়া নাই, অথচ আড়গোড়া হইতে গাড়ি ভাড়া করিয়া 
তাহাতে চড়িবার ক্ষমতাও তাহার নাই। এনপ অবস্থায় কাহার 



রাণী না খুনী? ২৯ 

_গাঁড়িতে চড়িয়! সে বাঁজারে আগমন করিয়াছিল, ক্রমে তাহা জানি- 
বার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। রাণীজিই বা কে? সেই জুড়িই 
বা কাহার? এবং কেইব! সেই জুড়ি আড়গোড়া হইতে ভাড়! 
করিয়া! চড়িয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলেই কালীবাবুর কথা 
যে কতদুর সত্য, তাহ! অনায়াসেই অন্ুমান করা যাইতে পারে। 
কালীবাঁবু যে জমিদার-পুত্রের কথা বলিতেছে, তিনি যে কে, তাহ! 

কালীবাবুর জানিতে না পারার কোনরূপ অসম্তাবনা দেখিতেছি 
না। যেব্যক্তি তাহারই রক্ষিতা স্ত্রীলোকের গৃহে আসিয়া আমোদ- 
প্রমোদ করে, যেব্যক্তি তাহারই গৃহে বসিয়। এত টাকা মূল্যের 
জহরতাদি খরিদ করে, তাঁহার পরিচয় কালীবাবু যে একবারেই 

জানে না, ইহা! কিছুতেই বিশ্বাস হইতে পারে না। অন্ততঃ তিনি 
যে কোথায় থাকেন, তাহা কালীবাবু বা ত্রৈলোক্য যে একবারেই 
অবগত নহে, তাহাও আমি কোনরূপেই বিশ্বাস করিতে সমর্থ নহি । 
আমার অন্মান হইতেছে, কালীবাবু যে সকল কখ! আমাদিগকে 

বলিয়াছে, তাহার অধিকাংশই মিথ্যা কথা । সুতরাং এ সম্বন্ধে 

আমাকে আরও একটু সবিশেষরূপ অন্ুসন্ধীন করিতে হইবে। 

এইরূপ তাবিতে ভাবিতে আমি আমার থানায় প্রত্যাবর্তন 

করিলাম। থানার মধ্যে সেই সময় যে সকল ডিটেক্টিভ-কম্মচারী 
উপস্থিত ছিলেন, তীহাদিগের মধ্য হইতে পশ্চিমদেশীয় এরূপ এক 

কন্মচারীকে আমি আমার সঙ্গে লইলাম যে, তাহাকে সহিসের 
বেশ পরিধান করাইলে, ঠিক সহিসের মতই বোধ হয়। 

সেই কর্মচারীকে আমি সামান্ত সহিসের বেশে সঙ্জিত হইয়। 
আমার সহিত আসিতে কহিলাম। তিনি আমার আদেশ মত 

নহিসের বেশ ধরিয়া আমার নিকট আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। 



৩০ ঘ্বারোগার দ্ণ্তুর, ৮*ম সংখ্যা । 

বড়বাজারের যে দোকানে রাণীজির জুড়ি এবং কালীবাবুর 
'কম্পাস গাড়ি গমন করিয়াছিল, সেই দৌকাঁনের লৌকজনদিগের 
নিকট হইতে সেই গাঁড়ির সহিস-কোচবানগণের পোষাকের বিবরণ 
শুনিয়া আমি সেই সময়েই স্থির করিয়াছিলাম যে, সেই ছুইখানি 
গাড়ি কোন আড়গোড়া হইতে আনীত হইয়াছে। কারণ, 

কলিকাতার পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, 
কলিকাঁতার প্রত্যেক আড়গোৌড়ার সহিস-কোচবানদিগের পরিচ্ছদ 
এক এক প্রকার । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 

সহিস-বেশধারী কর্মচারীকে সঙ্গে লইয়া আমি থাঁনা হইতে 
বহির্ণত হইলাম । সহিস-কোচবানের পোষাক পরিচ্ছদের বিবরণ 
শুনিয়া আমি মনে মনে যে আড়গোঁড়া স্থির করিয়াছিলাম, সেই 

আড়গোড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলাম । আমি সেই আড়গোড়ার 
ভিতর একটী ঘোড়! ক্রয় করিবার ছলে প্রবেশ করিয়া আড়গোড়ায় 

যে সকল ঘোঁড়া ছিল, তাহাই দেখিবার ভানে এদিক ওদিক 

বেড়াইতে লাগিলাম ; কিন্তু সহিস-বেশধারী কর্মচারীর দৃষ্টিপথের 
বাহির হইলাম না। অধিকন্তু অপরাপর সহিস-কোচবানদিগের 

সহিত সেই কর্মচারীর যে সকল কথ! হইতে লাগিল, তাহার 

দিকেও সবিশেষরপ লক্ষ্য রাখিলাম। 



রাণী না খুনী? ৩১ 

সহিস-বেশধারী কর্মচারী আমার উপদেশ মত আড়গোড়ার 
ভিতর প্রবেশ করিয়া যে স্থানে কয়েকজন সহিস-কোচবান্ বসিয়া* 

ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং আপনাকে একজন 
সহিম বলিয়া পরিচয় দিয়া! তাহাদিগের নিকট উপবেশন করিলেন। 

তাহাকে দেখিয়া একজন কোঁচবান্ জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কাহার 
অন্ধসন্ধান করিতেছ ?” 

কর্মচারী । কাহারও অনুসন্ধান করিতেছি না । 

কোচবান্। তবে এখানে আসিয়াছ কেন ? 

কম্মচারী। আমি বরাবর সহিসী কর্ম করিতাঁম; কিন্তু আজ 

কয়েকমাস হইল, আমি আমার দেশে গমন করিয়াছিলাম, এবং 

কিছুদিন পুর্বে আমি দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। 
এখন কোন স্থানে কোনরূপ চাকরী যোঁগাড় করিতে না পারায়, 

সবিশেষরূপ কষ্ট পাঁইতেছি। তাই একটী চাকরীর অনুসন্ধানে 
আপনাদিগের এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। 

কোচবান্। এখানে তোমার চাকরী হইতে পারে, একথ। 
তৌমাঁকে কে বলিল? 

কম্মচারী। একথা আমাকে কেহ বলে নাই। আড়গোড়ায় 
অনেক সহিস কাধ্য করে; সুতরাং সময় সময় অনেক চাকরী 

প্রান্ই খালি খাঁকার সম্ভাঁবনা। তাই আপনাদিগের এখানে 

আঁগমন করিয়াছি। এখন বলুন, কিরূপ উপায়ে আমি একটী 
চাঁকরী যোগাঁড় করিতে সমর্থ হই? 

কোঁচবান্। আমাঁদিগের এখানে যি কোন কর্ম খালি 

থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের সাহেবকে বলিয়া যাহাতে 

তুমি কোন একটা কর্ম পাইতে পারিতে, আমি তাহার বন্দোবস্ত 



ঙ২ ঘ্ারোপার দগুর, ৮০ম সংখ্যা। 

করিতাম) কিন্ত আজকাল সহিসের কার্য খালি থাকা দূরে 

থাকুক, ছুই একজন সহিস আমাদিগের এখানে ফাল্তু পড়ি! 

আছে। 

কর্মচারী । এখানে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্ত 

এখন দেখিতেছি, আমার দে আশা এখন কাধ্যে পরিণত হওয়া 

কঠিন হইয়া দীড়াইল। 

কোঁচবান্। এখানে মধ্যে মধ্যে প্রীয়ই সহিসী কাধ্য খালি 
হইয়া থাকে। তুমি ছুই একদিবস অস্তর এক একবার আসিও, 

থালি হইলেই আমি তোমার জন্য একটা যোগাড় করিয়। দিব। 
কর্মচারী । তাহাই হইবে । আমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আপ- 

নার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আজ কয়েকদিবস হইল, বড়বাজারে 
একখানি জুড়ি গাড়ি এবং একখানি কম্পাস গাড়ি আপনাদিগের 

এখাঁন হইতে গরিয়াছিল, তাহাঁদিগের মধ্যে কোন সহিন কোঁচবানের 
সহিত-একবার সাক্ষাৎ হয় কি? 

কোচবান্। কেন? 
কন্মমচারী। তাহা হইলে বোধ হয়, আমার একটা চাকরীর 

যোগাড় হইতে পারে। 

কোচবান্। সেই সহিস কোচবানের নাম কি? 
কর্মচারী । আমি তাহাদিগের কাহারও নাম অবগত নহি। 

কোচবান্। নাম না! জানিলে, তুমি কাহার সহিত সাক্ষাৎ 

করিবে? 

কর্মচারী। ছুইজন কৌচবাঁন্ এবং তিনজন সহিন ছইখানি 
গাড়িতে ছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজনের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই 
জামার কাধ্য শেষ হইতে পারে। 



্লাণীলা খুনী? ৩৩ 

কোচবান্। প্রত্যহই গাড়ি ভাড়ীয় যাইতেছে; বড়বাজারে 
কে গিয়াছিল, তাহা! এখন কিরূপে স্থির করিব ? 

কর্মচারী । ছুইখানি গাড়ি গিয়াছিল। একখানি জুড়ি গাড়ি, 

ভাহাতে একজন রাণী ছিলেন। সেই রাণী বড়বাজারে একজন 

জহরত-বিক্রেতার দোঁকানে গমন করিয়া অনেকগুলি জহরত খরিদ 

করিয়াছিলেন। আর একখানি কম্পাস গাড়ি; বড়বাজারে গমন 

করিবার সময় উহাতে কেবলমাত্র একটা লোক গমন করিয়াছিল, 
কিন্ত আসিবার সময় তাহাতে ছুইজন আগমন করেন, এবং 
তাহাদের সহিত .সেই জহরতের বাক্সও আনা হয়। এরূপ 
অবস্থায় যদি আঁপনি এইখানকার সহিস-কোচবানগণকে জিজ্ঞাসা 
করেন, তাহ। হইলে বোধ হয়, তাহাদিগের সন্ধান নিশ্চয়ই অনা- 

য়াসে হইতে পারে। 

কোচবান্। দে আজ কয়দিবসের কথা ? 
কর্মচারী । প্রায় আট দশদিবস হইবে! 

কর্মচারীর এই কথা শুনিয়া সেই কোচবান্ সেই স্থানে যে 
সকল সহিস-কোঁচবাঁন্ উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের প্রত্যেককেই 
জিজ্ঞান্ধ। করিলেন। উহাদিগের মধ্যে একজন সহিস কহিল, "আজ 

ট দশদিবস হইল, কোন রাণীকে সোয়ারী দিবার নিমিত্ত লাল 

বড় জুড়িতে হোঁসেনী কোচবান্ যেন গমন করিয়াছিল, এইরূপ 
আমার মনে হইতেছে |» | 

কোঁচবান্। হোঁসেনী, কোন্ হোসেনী ? 

সহিস। বড় লাল জুড়ি যে হোঁসেনী হাকাইয্া থাকে । 
কোঁচবান্। দেখ দেখি, হোসেনী এখন আছে, কি সোয়ারীতে 

বাহির হইয়া গিয়াছে! 



৩৪ দ্ারোগার দ্বপ্ুর, ৮০ম সংখ্যা । 

সহিস। সে এখন নাই। অনৈকক্ষণ হইল, সে সেই জুভ্ভি 
লইয়া বাহির হুইয়া গিয়াছে। 

কোঁচবান্। তাহার সহিত যে ছুইজন সহিস ছিল, তাহাদের 
মধ্যে কেহ আছে কি? 

সহিন। না, তাহারাঁও হোনেনীর সহিত বাহির হইয়! গিয়াছে 
বলিয়া বোধ হইতেছে । যাহা হউক, আমি গিয়া আস্তাবলের 
ভিতর তাহাদিগের একবাঁর অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছি। উহা- 

দিগের মধ্যে যদি কেহ থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাকে সঙ্গে 

লইয়া আনিতেছি। 

এই বলিয়া সেই সহিদ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল, 
এবং অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই আর একজন লোককে সঙ্গে করিয়া 

সেই স্কানে আসিয়া উপস্থিত হইল ও কহিল, “জুড়ি গাড়ির 

কোঁচবান্ ও সহিসগণ সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছে । সেই জুড়ির 
সহিত যে একখানি কম্পাঁস গাড়ি গমন করিয়াছিল, তাহার 

কোচবান্ এই- আঁবছুল।” 

কোঁচবান্। আবদুল! তুমিই কি কম্পীস গাড়ি লইয়! 

হোঁসেনীর জুড়ির সহিত কোন রাণীকে লইয়া বড়বাঁজারে গমন 

করিয়াছিলে ? 

আঁবছুল। আমি গাড়ি চড়াইয়া। রাণীকে লইয়! বাই নাই। 

রাণী গিরাছিলেন_-__জুড়িতে; আমি জুড়ির পিছু পিছ 

গিয়াছিলাম। 

কর্মচারী । আচ্ছা, রাণী জুড়িগাঁড়িতে করিয়া গিয়াছিলেন; 
কিন্ধ তোমার গাঁড়ি ত খালি যায় নাই, তাহাতে একটা বাবু গমন 

করিপ়াছিলেন না ? 



রাণী ন1 খুনী? | ৩৫ 

২য় কোচবান্। হা। 

কর্মচারী। আসিবার সময় দুইজন বাঁবু তোমার গাড়িতে 

আঁসিয়াছিলেন ? 
২য় কোচবান্। হীা। 

কর্মচারী । যে বাঁবু তোঁমাঁর গাড়িতে বড়বাঁজারে গমন করিয়াঁ- 

ছিলেন, তীহাঁর সহিত বড়বাজারে আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়। 

তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, “তুমি আমার বাড়ীতে যাইও, 
সেই স্থানে গেলে, আমি তোমাকে একটী চাঁকরীর যোগাড় 

করিয়া দিব।” তীঁহার নাম ও ঠিকানা পর্য্যস্ত আমাকে বলিয়া 

দিয়াছিলেন; কিন্তু ভাই, দুঃখের কথ! আর কি বলিব, আমি 

তীহার নাম ও ঠিকানা উভয়ই ভুলির়! গিয়াছি বলিয়া, আর সেই 
স্কানে গমন করিতে পাঁরি নাই, এবং এখন কোন স্থানে চাকরীর ও 

যোগাঁড় করিয়া উঠিতে পাঁরি নাই। তাহার নাম ও ঠিকানা 

ভুলিয়া যাইবার পরে, এই কয়দিবস পর্যান্ত যে কত স্থানে চাঁকরীর 
উমেদাঁরীতে রিয়া বেড়াইয়াছি, তাহার আর তোমাকে কি 

বলিব? 
স্বহিস। আমাকে এখন কি করিতে হইবে? 
কর্মচারী । ভাই, অনেক কষ্ট করিয়া যখন আমি তোমার 

অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইয়্াছি, তখন আর আমি তোমাকে 

সহজে ছাঁড়িতেছি না; এখন তোমার প্রতি আমার এই অন্থরৌধ 
যে, হুয় কোন স্থানে আঁমার একটা চাকরীর যোগাড় করিয়া 
দেও, ন। হয়, সেই বাবুর বাঁড়ী, ঘাঁহা তোমার দেখা আছে, 

একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহা! আমাকে দেখাইয়া দিয়া আমাকে 

স্বিশেষরূপে উপরুত কর! 



৩৩৬ ঘারোগার দ্গ্তর, ৮০ম সংখ্যা । 

সহিম। আমার হাতের কার্ধ্য আমি এখন পরাস্ত শেষ করিয়া 
উঠিতে পারি নাই। এরূপ অবস্থায় আমি কিন্ধপে আপনার 
সঙ্গে এখন গমন করিতে পারি ? 

কর্মচারী । আমার যতদুর সাধ্য, আমি না হয়, তোমার 

কার্ধোর কতক সাহায্য করিতেছি, তাহা হইলে তোমার কার্য 

শীপ্বই সম্পন্ন হইয়া যাইবে। তাহা হইলে ত তুমি আমার সহিত 
গমন করিতে পারিবে ? 

ছগ্সবেশী-কম্মচারীর এই কথা শুনিয়া মেই কোচবান্ প্রথমতঃ 
তাহার সহিত যাইতে অস্বীকার করিল। পরিশেষে -অনেক 

তোযামোদের পর তীহার সহিত যাইতে স্থীক্কত হইয়া শীঘ্র শীন্ব 
আপনার নিয়মিত কর্ন সমীধা করিয়া লইবার মানসে সেই ছ্- 
বেশী-কর্মচারীকে নানারূপ ফরমাইস আরম্ভ করিল। কখন বা 

তাহাকে ঘোড়ার সাঁজ সরাইয়! দিতে কহিল, কখন বা! ঘোড়ার 
থাকিবার স্থানে পাতিয়া দিবার খড়গুলি যাহা রৌদ্রে শুখাইতে 
দেওয়া হইক্লাছিল, তাহ! সেই স্থান আনিতে কহিল। এইকূপে 
তাহাকে নানারূপ ফরমাইস আরম্ভ কৰিল। ছদ্মবেশী কর্মচারী 
কি করেন, কোন গতিতে তাহার কার্য-উদ্ধার করিতেই হইবে ; 
সুতরাং সেই কোচবানকে তিমি সর্ব প্রকার সাহাধ্য করিতে 
লীগিলেন। মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়াও তাহাকে খাওয়াইতে 

হইল। এইবুপে প্রান্ন ঢুইঘণ্টাকাল অতীত হইলে আবছুল সেই 
কর্মচারীর সহিত বহির্গঠত হইল। আমিও ঘোড়া দেখা শেষ 

করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই স্থান হইতে বহির্ত হইলাম । 



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

আঁড়গোড়া হইতে বাহির হইয়া কর্মচারী আবদুলের গশ্চাৎ 

পচ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। আমিও একটু দূরে থাকিয়া 
তাহাদের অন্গসরণ করিতে লাঁগিলাঁম। 

গমন করিতে করিতে কর্মচারী আঁবছুলকে জিজ্ঞাসা করি- 
পেন, "কেমন ভাই, তোমার গাড়িতে যে বাঁবুটা বড়বাজারে গমন 
করিয়াছিলেন, তিনি একাকী গমন করিয়াছিলেন, কি ত্তীহান্ধ 

সহিত. অপর আর কোন ব্যক্তি ছিল ?” 

আবদুল। তিনি একাঁকীই আমার গাড়িতে গমন করিয়া" 

ছিলেন। 

কর্মচারী। বড়বাজার হইতে হখন প্রত্যাবর্তন করেন, তখনও 
কিতিনি একাকী ছিলেন? 

আবছুল। না, বড়বাজার হইতে আসিবাঁর সময় অপর আর 
একটা লোক তীহার সহিত আগমন করিয়াছিলেন। 

কর্মচারী । যে ব্যক্তি তোমার গাড়িতে গমন করিয়াছিলেন, 

তাহাকে কোন্ দেশীয় লোক বলিয়া তোমার অন্থমান হয়? 
আবদুল। তিনি বাঙ্গালি। 

কর্মচারী। আর যে ব্যক্তি বড়বাজার হইতে তাহার সহি 
আগমন করিয়াছিলেন, তিনিও কি বাঙ্গালি? | 

আবছল। না, তিনি বাঙ্গালি নহেন। তাহাকে মাড়োয়ারী 
ব। ক্ষেত্রি বলিয়া আমার অনুমান হয়। তিনি বাঙ্গালি নহে, 

ইহা! আমি বেশ বলিতে পারি। 



৮ ধারোগার গরুর, ৮০ম সংখ্যা । 

কর্মচারী । ধিনি তোমার গাড়িতে বড়বাঁজারে গমন করেন, 

তিনি ষে বাড়ী হইতে গমন করিয়াছিলেন, বড়বাজার হইতে 
ফিরিয়া আসিয়াঁও কি তিনি সেই বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন, কি 
অপর কোন বাড়ীতে গিয়াছিলেন ? 

আবছুল। অপর কোন বাড়ীতে তিনি গমন করেন নাই। 
ষে বাড়ী হইতে আসিয়াছিলেন, পুনরায় সেই বাঁড়ীতেই গমন 

করিয়াছিলেন । 

কর্মচারী । তোমার গাড়ি ও জুড়িগাড়ি, উভয় গাড়িই কি 

এফ সময় যাইয়া সেই বাড়ীতে উপস্থিত হয়? 

আঁবছ্বল। আমাদিগের উভয় গাঁড়িই এক সমক্স সেই বাড়ীতে 

গিয়াছিল, এবং মেই স্থান হইতে উর গাঁড়িই একঅ বড়বাজার 
গমন করে। 

কর্মচারী। আর বড়বাজার হইতে যখন তোমরা প্রত্যাবর্তন 
কর, সেই সময়েও বৌধ হয়, তোমাদের উভয় গাড়িই একত্র 

ফিরিয়া আইসে ? 
আবছুল। না, জুড়িগাঁড়ি অগ্রে চলিয়া আইসে; আমার 

গাড়ি তাহার অনেক পশ্চাঁৎ আসিয়াছিল। | 

কর্মচারী । জুড়িগাড়িতে কে ছিল? 

আবছুল। কে ছিল তাহা! আমি জানি না। 4৮4 

মাত্র স্ত্রীলৌককে সেই গাড়িতে উঠিতে দেখিয়াছিলাম । 

কর্মচারী। সেই স্ত্রীলোকটার পোয়াক-পরিচ্ছদ কিরূপ ছিল? 
। . আবছুল। পোষাঁফ-পরিচ্ছদ খুব ভাল ছিল।  শুনিয়াছি, 
উনি নাকি কোন স্থানের রানী। চি পোষাক আর ভাল 

হইবে না? | ৫ এ 
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কর্মচারী । যে বাড়ী হইতে সেই বাবুটা তোমার গাড়িতে 
উঠিক্লাছিলেন, এবং পরিশেষে বড়বাজীর হইতে ফিরিয়া আসিয়! 

যে বাড়ীতে গমন করেন, সেই রাণীও কি সেই বাড়ী হইছে 

বহির্গিত হইয়া জুড়িতে আরোহণ করিয়াছিলেন ? 
আবছল। হা, তিনিও সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়। 

জুড়িতে উঠিয়াছিলেন, ইহ! আমি দেখিয়াছি; কিন্ত কোন্ বাড়ীতে 
যেতিনি নামিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি বলিতে পারি ন।। 

কর্মচারী । কর়দিবসের নিমিত্ত উ“হাঁরা গাড়ি দুইখানি ভাড়া 
করিয়াছিলেন ? 

আবদুল। কেবলমাত্র একদিবসের জন্য । যেদিবস উহার 

বড়বাজার গমন করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র সেই দিবসই আমর! 
আপিগ্লাছিলাম, উহার পুর্বে বা পরে আর কখনও আমরা 
াহাদিগের নিকট গাঁড়ি লইয়া! বাই নাই। 

কর্মচারী। তোনরা কি সেই বাবুকে, কি রাণীকে পুর্ব 

হইতে চিনিতে? 

. আবছুল। না। 

গকন্দ্চারী। তাহাদিগের বাড়ী? 

আবছুল। তাহাও আমর! পুর্ব হইতে জানিতাম না। 
কর্মচারী । তাহা হইলে কির্ূপে তোমরা! তোমাদিগের গাড়ি 

লইয়৷ তাহাদিগের বাড়ীতে যাইতে পারিলে ? 
আবছল। আমাদিগের আফিসের সাহেব্গণের সহিত উচছা - 

দিগের কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল, তাহা আমি জানি না; কিস্তষে 
দিবব আমরা গাড়ি লইয়া গিয়াছিলাম, সেই দিবস যে বাবুল 
আমার গাড়িতে বড়বাজারে গমন করিয়াছিলেন, তিনিই আমাদিগের 
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আফিসে আসিয়াছিলেন, এবং তিনিই আমার গাড়িতে চড়িয়া 

আড়গোড়া হইতে আমাদিগের গাড়ি তাহার সেই বাড়ীতে. লইয়া 

যান। পরিশেষে তিনিই আমার গাঁড়িতে বড়বাজারে গমন করেন, 
এবং সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

. কর্মচারী । তোমাদিগের গাঁড়ির যে ভাড়া হইয়াছিল, তাহ! 

তাহারা তোমাঁদিগের নিকট প্রদান করিয়াছিলেন কি? 

আবছল। না, ভাড়া আমাদিগের হস্তে প্রদান করিবেন 

কেন? 

কর্শচারী। তবে কি গাড়ির ভাড়া! পরিশেষে তাহার নিকট 

হইতে আদায় করিয়া লওয়া হয়? 

, আবছল। গাড়ির ভাড়া পূর্বে জম! দিয়া গাড়ি ভাড়া 
ধাওয়া হয়, কি পরিশেষে তাহাদিগের নিকট হইতে ভাড়া! আদায় 
টান রকিনিগারদাারানর তাহার কিছুমান 
সামি অবগত নহি। 

আবছুলের সহিত এইরূপে কর্মচারীর কাবার হইতে 
হইতে উভয়েই গিয়া একখানি দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন। সেই স্থানে গমন করিয়াই,. আবছুল সেই রাড়ী 
দেখাইয়। দিয়া কহিল, “এই বাড়ী।” 
* আবছলের এই কথা শুনিয়াই কর্মচারী সেই স্থানে একটু 

দীড়াইলেন ) দেখিলেন, উহ বড়গোছের একটা দ্বিতল বাটা) 
কিস্তু সেই বাটার দরজা, খোল! নাই। বাহির হইতে সদর 
দূর্জ! তালাবন্ধ। সেই বাটার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, 
উহ। একখানি খালি বাড়ী। সেই বাড়ীর দরজার একখানি 
কাগজ মারা ছিল, উহাতে লেখাছিল, “এই বাড়ী ভাড়া দেয়! 



রাণী না খুনী? 85 

যাইবে। সম্মুখের মুদীর দোকানে অনুসন্ধান করিলে, এই 
বাড়ীর অবস্থা অবগত হইতে পারিবেন ।” 

আমাদিগের উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ ভইল। তখন 

কর্মচারী আবছুলকে কহিলেন, “ভাই, তুমি আমার নিমিত্ত ষে 

এত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিলে, কিন্তু তাহার ফল কিনুই 
ফলিল না।” 

আবছুল। কেন? 
কর্মচারী । আমার আজকাল এমনই দুরদৃষ্ট হইয়াছে যে, 

যে ব্যক্তি নিজে আমাকে একটী চাকরী দিবেন বলিয়া, আমাকে 
সাহার বাড়ীতে আসিতে কহিলেন, আমার ছুূর্ভাগ্য বশতঃ তিনি 

নেই বাটা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন ! যাহা 
হউক ভাই, তোমাকে আমি আর অধিক কষ্ট দিতে চাহি না, 
তুমি এখন আপন স্থানে গমন কর। কিন্তু ভাই, সবিশেষ চেষ্টা 
করিয়। দেখিও, যদি তৌমাদিগের ওখানে আমার একটী কাধ্যের 
যোগাড় হয় । আঁমি মধ্যে মধ্যে গিয়া তোমার এবং কোঁচবানজির 

সহিত সাক্ষাৎ কৰিব। 

* কর্মচারীর এই কথ শুনিয়া আবদুল সেই স্থান হইতে প্রস্থান 
করিল। কর্মচারীও অপর আর একটা গলির ভিতর প্রবেশ 

করিলেন। : 

এ পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগের সন্নিকটেই ছিলাম। আবদুল 
সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে পর, কর্মচারী আমার নিকট 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, “এ পর্্স্ত সহিসের সহিত 

আমার যে সকল কথা হইয়াছে, তাহার আগ্ভোপান্ত আপনি 
শুনিয়্াছেন ত ?” 
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"আমি। সমস্তই শুনিয়াছি। 
কর্মচারী । উহারা যে বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, পে বাড়ীও 

দেখিয়াছেন? | 
আমি। তাহাও দেখিয়াছি। উহা এখন তালাবদ্ধ । 

কর্মচারী। এখন আর কি করিতে হইবে? 
আমি। এখন দেখিতে হইবে, এই বাড়ী ভাড়া! কে লইয্া- 

ছিল। যে রাণী এই ৰাড়ী ভাড়া লইপ়্াছিল, তাহার ঘদি কোন- 
রূপ সন্ধান করিতে পারি, তাহা হইলে অনেক কথা বাহির হই- 
বার সম্ভাবনা । 

কর্মচারী । কিরূপ উপায়ে রাণীর সন্ধান পাওয়া যাইতে 
পারিবে ? | 

আমি। ধাঁহার বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, তিনি বদি কোনরূপ 
সন্ধান বলিয়৷ দিতে পারেন । 

কর্মচারী । তবে চলুন, কাহার বাড়ী, অনুসন্ধান করিয়া 

বাহির করা যাউক | 

আমি। অগ্য রাত্রি হইয়া আসিয়াছে, রাত্রিকালে এ কার্যোর 

সুবিধা! হইবে না; কল্য প্রাতঃকালে ইহার বন্দোবস্ত করির। 
তদ্বাতীত আরও একটা কা্য আমাদিগের বাকী থাকিল, ষে 

ব্যক্তি আড়গোড়া হইতে গাড়ি ভাড়া করিয়৷ এই বাড়ীতে আসিয়া- 

ছিল, সেই ব্যক্তি কালীবাবু কি না। তাহাও জাবছুল গ্রস্ৃতির 
নিকট হইতে আমাদিগকে জানিয়া লইতে হইবে। 

এইরূপ পরামর্শ করিয়া আমর! সে দিবন আপন আপন স্থানে 

প্রস্থান করিলাম। 
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সেই রাত্রিতে এ সম্বন্ধে আর কোনরূপ অনুসন্ধান করিলাম 
না। পরদিবদ অতি প্রতাষে উঠিয়া যে বাড়ী রাণীজি ভাড়া 

করিয়াছিলেন, সেই বাড়ীর উদ্দেশে গমন করিলাম। দিবাভাগে 
সেই বাড়ীটা আর একবার দেখিয়। লইলাম, দরজার উপর যে 
কাগজ লাগান ছিল, তাহা হইতে বাড়ীর অধিকারীর নাম এবং 
তাহার ঠিকানা লিখিয়া লইলাম। সেই বাড়ীর সন্নিকটে যে 

একটা মুদীর দৌকান ছিল, সেই মুদী এই বাড়ী সম্বন্ধে কোন 

কথ! অবগত আছে কি না, তাহ! জানিবার অন্ত তাহার নিকটেও 

একবার গমন করিলাম, এবং তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই 

বাড়ীটা কি ভাড়। দেওয়! যাইবে ?” 

মুদী। এই বাড়ীতে প্রায়ই ভাড়াটিয়৷ থাকে, যদি উহা 

খালি থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা! ভাড়া দেওয়া হইবে। 
£ামি। সেই বাড়ী এখন খালি আছে, কি অপর কোন 

বাক্কি উন গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আপনি অবগত আছেন কি? 

মুদী। আমার বোধ হয়, এই বাড়ী খালি নাই, উহা! ভাড়া 
হইয়। গিয়াছে। 

আমি। আঁপনি জানেন, কে উহা! ভাড়া লইয়াছে? 
যুদী। তাহা আমি জানি না। 

আমি। তবে আপনি কিন্ধূপে জানিলেন যে, সেই বাড়ী 

ভাড়া হুইয়া গিয়াছে? 
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মুদী। আজ কয়েকদিবস হইল, আমি এই বাড়ীর দরজ 
খোল! দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই, সেই দরজার সম্মুখে 
একখানি জুড়িগাড়ি ও একখানি কম্পাদ গাঁড়ি দীড়াইয়াছিল। 
তাহাতেই আমি অনুমান করিতেছি, কোন বড়লোক এই বাড়ী 
ভাঁড় লইয়া! থাকিবে। 

আমি। আমি এই বাড়ীর সম্মুখে গিয়াছিলাম, দেখিলাম, 
উহার দরজায় লেখা আছে, "এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে ।” 
এবং সদর দরজ। তাল। দ্বারা বন্ধ করাও আছে। 

মুদদী। তাহা হুইলে বোধ হয়, এই বাড়ী এখনও থালি 
আছে। 

আমি। আপনি জানেন, .এই বাড়ীর ভাড়া কত গু 
মুদ্ী। না মহাশয়! তাহা আমি অবগত নহি। 

আমি। এই বাড়ীর চাবি কাহার নিকট থাকে, তাহ 

আপনি বলিতে পারেন কি? 

সুদী। না মহাশয় ! তাহা আমি জানি না। দরজায় ষে 

কাগজ মারা আছে, তাহাতে লেখা নাই? 

আমি। যেস্থানে এই বাড়ী সন্বন্ধে সা 
তাহা লেখা আছে; কিন্ত কোন্ স্থানে এই বাড়ীর চাবি আছে 

তাহা লেখা নাই। তাহাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাস! করিডে- 
ছিলাম। 

মুদী। তাহা হইলে মালিকের বাঁটাতে গমন করিলেই সমস্ত 
বিষয় অবগত হইতে পারিবেন, এবং বাড়ীর ছাবিও পাইবেন। 

করি। 
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এই বলিয়া আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া সেই 
বাটার মালিকের উদ্দেশে চলিলাম। বাঁটীর দরজার উপর যে 

ঠিকানা লেখা ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া একটু অন্থসন্ধান 
করাতেই সেই বাটার মালিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি 

তাহার বাটা হইতে বাহিরে আসিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “আপনি কি নিমিত্ত আমার অনুসন্ধান করিতেছেন $* 

আমি। আপনার যে একখানি বাটা খালি আছে, তাহ! 

আপনি ভাড়া দিবেন কি? 

মালিক। হা, আমার বাটা খালি আছে, এবং উহা ভাড়াও 
দেওয়া যাইবে; কিন্তু আজকাল নহে। দিনকতক পরে আসিলেই 

সেই বাটা আপনি পাইতে পারিবেন। 

আমি। আপনার সেই বাটার ভাড়া কত? 
মালিক। পঞ্চাশ টাকা। 

আমি। এখন সেই বাটা ভাড়া দিতে আপনার সবিশেষ 

কোনরূপ প্রতিবন্ধক আছে কি? 

মালিক। না থাকিলে আর আমি আপনাকে বলিব কেন? 

জামি। কি প্রতিবন্ধক আছে, তাহ! আমি জানিতে পারি 

কি? 

মালিক। অপর কোনরূপ প্রতিবন্ধক নাই। আজ কয়েক 
দিবস হইল, একটা বাবু একমাসের অগ্রিম ভাড়া দিয়া একমাসের 
নিমিত্ত সেই বাটা ভাড়া লন, এবং আমার নিকট হইতে সেই 
বাটার চাবি লইয়া যান। যখন তিনি সেই বাঁটা ভাড়া লন, 
তখন তিনি বলিয়াছিলেন, পশ্চিমদেশ হইতে একজন রাণী কলি- 

কাত! দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন, এবং তিনিই সেই 
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বাড়ীতে দশ বারদিন থাঁকিবেন মাত্র । সেই বাবুটা আমাকে এই 
ফথ! বলিয়া আমার বাড়ী ভাড়া লন, এবং বাঁড়ীর চাঁবি ঈইয়ী 
যান। ছুই তিনদিবস পরেই সেই বাড়ীর চাবি তিনি আমাকে 
ফিরাইয়! দিয়া যান, ও বলিয়! যাঁন যে, রাণীজির বোধ হয়, এখন 
জাসা! হইল না। তবেষদি ইহার মধ্যে তিনি আইসেন, তাহ! 
হইলে আমি আসিয়া পুনরায় চাবি লইয়া যাইব। একমাসের 
মধ্যে যদি তিনি আসেন, তাহা হইলে সেই বাড়ী আপনি অপরকে 
একমাস পরে অনায়াসেই ভাড়া দিতে পারেন। এখন বলুন দেখি 
মহাশয়! একমাসের মধ্যে আমি সেই বাড়ী অপরকে কিরূপে 

ভাঁড়া দিতে পারি ? প্ররুত প্রস্তাবে বলিতে হইলে, সেই বাড়ী 

আমার হইলেও একমাসের মধো উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা 

আমার নাই । . 
আমি। একমাস পরে সেই বাড়ী ভাড়া দিতে আপনার বোঁধ 

হয়, আর কৌনবূপ আপত্তি হইবে না। 

মালিক। কিছু না। একমাঁস কেন, একমাসের প্রায় অর্দেক 

গত হয়া গেল, যে কয়দিবদ বাকী আছে, তাহার পরে সেই 

বাড়ী ভাড়া দিতে আর কোনরূপ আপত্তি নাই। | 

আমি। এই কয়দিবসের মধ্যে আপনি বাড়ী ভাড়া না দিন ১ 

কিন্ত উহ! একটাবার দেখিতে বোধ হয়, আপনার কোনরূপ 

সাপত্তি নাই? 
 মানিক। তাহাতে আর আপত্তি কি? নিন 

হয় তখনই আপনি গিয়া আমার বাড়ী দেখিতে পারেন। 

 আামি। আপনার যদি কোনরূপ আপত্তি না থাকে, তাহ। 

হইলে এখনই গিয়। আমি আপনার বাড়ী দেখিয়া আঁপিতে.পাঁরি । 
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বাটী দেখিয়া যদি আমার মনোমত হয়, তাঁহ। হইলে সেই বাটা স্ভাড়া 
লইয়া কথাবার্তা শেষও হইয়া যাইতে পারে। 

মালিক। আপনাকে বাটী দেখাইতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি 
নাই; কিন্তু আপনার সহিত গমন করিতে পারে, এরূপ কোন 
লোক এখন এ স্থানে উপস্থিত নাই। আমারও কোন একটা 

সবিশেষ প্রয়োজনে এখনই বাহির হুইয়া যাইতেছি; সুতরাং 
আমিও এখন আপনার সহিত গমন করিতে পারিতেছি না । আপনি 

অন্থগ্রহ-পূর্বক অপর কোন সময়ে আগমন করিবেন, সেই সময 
হয় আমি নিজে আপনার সহিত গমন করিব, ন! হয়, অপর কোন 

লোককে আপনার সঙ্গে পাঠাইয়া দিব । আমি এখনই সেই বাঁটীর 

চাবি আপনার হস্তে প্রদান করিতাম ; কিন্তু মহাশয়! মার্জন| করি- 

বেন, আপনি আমার নিকট একবারে অপরিচিত বলিয়া, সেই 
বাটার চাবি আপনার হস্তে প্রদান করিতে পারিলাম না । কলি- 

কাত সহর, অনেক দেখিয়। শুনিয়৷ চলিতে হয়। 

আমি। আচ্ছা মহাশয় ! তাহাই হইবে। অপর আর এক 
সময় আসিয়া আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং সেই 
সময় চাবি লইয়া গিয়া আপনার বাটা দেখিয়া লইব। 

মালিক। তাহা হইলে আমি এখন আমার কাঁধ্যে গমন 

করিতে পারি? 

আমি। আর একটা কথা আঁপনাঁকে জিজ্ঞাসা করিতে 

ইচ্ছা করি। . 
মালিক। নিন রানার হরূ দের 

আমি। যে বাবুটা আপনার নিকট হইতে একমাসের জন্ত 
বাটা ভাড়া লইয়াছিল, তাহাঁকে আপনি চিনেন কি? 
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মালিক। তিনি -আমাঁর নিকট পরিচিত নহেন। 

আমি। তিনি কোথাক্স থাকেন, তাহা! আপনি বলিতে পারেন? 

মালিক। না। 

আমি। আমি যদি অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে আপনার নিকট 

আনিতে পারি, এবং এখন হইতে আমাকে সেই বাটা ভাড়! 
দিতে যদি তীহাঁর কোনরূপ আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে সেই 
বাঁটী আপনি আমাকে ভাড়া দিতে পারিবেন কি? 

মালিক। তাহা পারিব না কেন, তাহার কোনরূপ আপত্তি 

না থাকিলেই হইল। 
সেই বাঁটার মালিকের সহিত এইরূপ কথাবার্। হইবার পর, 

অপর আর কোন সময়ে পুনরায় তাহার নিকট আগমন করিব, 

এই বলিয়। আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম; তিনিও 
'শাপন কার্যে গমন করিলেন। 

প্রথম অংশ সম্পূর্ণ 
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্ পৌষ মাসের সংখ্যা, 
“রাণী না খুন ?% 

€ শেষ অংশ ) 

€ অর্থাৎ অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস 

করিবার চূড়ান্ত ফল!) 

ঘন্ত্র। 
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রাণী না খুণি? 
(শেষ অংশ) 
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সাধারণ পাঠাগার হইতে 
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রাণী না খুনি ? 
(শেষ অংশ) 

প্রথম পরিচ্ছেদ। 

বাড়ীওয়ালার বাঁড়ী পরিত্যাগ করিয়া আমি প্রথমতঃ আমার 
থানায় গিয়৷ উপস্থিত হইলাম। সেই স্থান হইতে পূর্ব-কথিত 
কর্মচারীদয়কে সঙ্গে শইয়া পুনরায় কালীবাবুর বাড়ীতে গিয়া 

উপস্থিত হইলাঁম। যে সময আমরা কাঁলীবাবুর নিকট গিয়া উপ- 

স্থিত হইলাম, সেই সময় কালীবাবু ও ত্রিলোক্য উভয়েই তাহা- 
দিগেরু গৃহে বনিয়াছিল। আমাদিগকে দেখিয়। ত্রেলোক্য চিনিতে 

গারিল, এবং সেই স্থানে উপবেশন করিতে কহিল। আমরা 
তিনজনেই সেই স্থানে উপবেশন করিলাম। আমাদিগকে দেখিয়! 
কালীবাঁবু কহিল, “কি মহাশয় ! পুনরায় কি মনে করিয়া? আসামী 

ধরা পড়িয়াছে না কি?” 
আমি। আসামী এখনও ধরা গড়ে নাই, ধরিবার চেষ্টাতেই 

খুরিয়া বেড়াইতেছি। যে মোকদামায় বাঁমভীলালের নামে ওয়ারে্ট 

বাহির হইয়াছে, সেই মৌকদ্দমীর বিষয় আমি এখনও সম্পূর্ণরূপে 
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বুঝিয়া৷ উঠিতে পারিতেছি না। তাই পুনরায় আপনার নিকট 
'আসিয়াছি। 

কালী। ঘলুন, আমাঁকে কি সাহাঁধ্য করিতে হইবে । আমাকে 
যেরূপ ভাবে সাহাধ্য করিতে বলিবেন, আমি সেইরূপ ভাবে সাহায্য 
করিতে প্রস্তুত আছি। 

আমি। সবিশেষ কোনরূপ সাহায্য করিবার সময় এখনও 

সময় উপস্থিত হয় নাই । যখন বুঝিতে পারিব, আপনার সাহায্যের 

সবিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, তখন আপনার সাহায্য প্রার্থনা 
করিব। এখন কেবল ছুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসি- 
য়াছি মাত্র। 

 কালী। আমাকে যাহা জিজ্ঞাস করিতে চাহেন, তাহা আপনি 
অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন । 

আমি। আপনি ঠিক বলুন দেখি, সেই জহরতগুলি কাহার 
নিমিত্ত আপনি দোকান হইতে খরিদ করিয়৷ আঁনিয়াছিলেন ? 

কালী। সেই সকল জহরত আমি আমার নিজের জন্য খরিদ 
করিয়াছিলাম না। ধীহাঁর নিমিত্ত খরিদ করিয়াছিলাম, সে কথা 

ত আমি পূর্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। ধাহার নিমিত্ত, জহরত 

খরিদ কর! হইয়াছিল, তাহাকে রামজীলালও হ্বচক্ষে দেখিয়া 

গিয়াছিল। | 

আমি। তাঁহাকে রামজীলাল দেখিয়াছিল, তুমি দেখিয়াছিলে, 

এবং ত্রেলোক্যও দ্নেখিয়াছিল, এ কথা ত আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। 
এখন ত আঁর রামজীলালকে পাইতেছি না যে, তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিব। সেই নিমিত্তই তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে ব্যক্তি 

জহরত খরিদ করিয়াছিলেন, তিনি কে? 
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কালী। তিনি একজন জমিদার। একথাঁও পুর্বে আমরা 
আপনাকে বলিয়াছি। 

আমি। পূর্বে যাহা বলিয়াছ, তাহাও গুনিয়াছি, এখন যাহা! 
বলিবে তাহাও শুনিব। তিনি কোন্ দেশীয় জমিদার ? 

কালী। পশ্চিমদেশীয় জমিদার । 

আঁমি। তুমি পূর্বে বলিয়াছিলে, তিনি বাঙ্গালি। এখন 

বলিতেছ, তিনি পশ্চিমদেশীয়। তোমার কোন্ কথ' প্রকৃত, তাহা. 

এখন আমাকে সবিশেষ করিয়া বলিতে হইতেছে। তুমি জানিও, 
আমি জীনিতে পারিয়াছি, সেই জমিদার কে? 

কালী। যদি আপনি জানিতে পারিয়! থাকেন, তাহ! হইলে 

আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি? 

আমি। প্রয়োজন সবিশেষরূপ আছে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করি- 
তেছি। এখন তুমি আমার কথার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিবে 

কিনা? 

কালী। প্রকৃত কথা কেন বলিব না? আপনি আমাকে 

প্রতারণা করিতেছেন কেন? আমি এত চেষ্টা করিয়া পরিশেষে 

যাহার আর সন্ধান করিয়া উঠিতে পাঁরি নাই, তাহাকে আপনি 
সন্ধান করিয়া বাহির করিবেন কি প্রকারে ? 

আমি। আমি কিরূপে তাহার সন্ধান করিয়াছি, তাহা তুমি 
জানিতে চাও ? 

কালী। যদি অন্ুগ্রহ করিয়া বলেন। 

আমি। কালীবাবু! তুমি মনে করিতেছ যে, তোমার সদৃশ 
চতুর লোক আর কেহই নাই; কিন্তু তোমার মনে করা কর্তব্য 

যে, তোমা অপেক্ষা অধিক চতুর লোক, বোধ হয়, অনেক থাকিতে 
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পারে। আচ্ছা আমি কিরূপে সেই জমিদারের অনুসন্ধান করিয়াছি, 
তাহা তোমাকে বলিতেছি; একটু মনোযোগ দিয়! শুনিলেই অনা- 

যনাসেই তাহা বুঝিতে পারিবে। তুমি রাঁমজীলালকে যে সকল 
নোট প্রদান করিয়াছিলে, সেই সকল নোট তুমি সেই জমিদার 
অর্থাৎ বেব্যক্তি সেই সকল জহরত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার 
নিকট হইতে পাইয়া, কেমন একথ প্রকৃত কি না? 

কালী। তত্তিন দেই সকল নোট আর আমি কোথায় পাইব ? 
আমি। সেই সকল নোটের মধ্যে অনেকগুলি নম্বরী-নোট 

আছে? 

কালী। আছে, তাহাঁর নম্বর ত আমি আপনাদিগকে দিয়াঁছি। 

আমি। আমাদিগের দেশে যাহার হাতে নম্বরী-নোট পড়ে, 

তিনি সেই সকল নম্বরী-নোটের নম্বর রাখিয়া! থাকেন, একথ! বোধ 

করি তুমি নিশ্চয়ই শ্বীকার করিবে? 
কালী। নতুবা আমি আপনাকে সেই সকল নোটের নম্বর 

কিরূপে দিতে পাঁরিলাম? 
আমি। তুমি জান, যে সকল নোট সরকার বাহাছুর এদেশে 

চাঁলাইতেছেন, তাহা! কোথা ছাপা হয়, এবং কোথা হইতে (প্রথম 
আমাঁদিগের দেশে প্রচারিত হয়? 

কালী। শুনিয়াছি, সমস্ত নোট বিলীত হইতে ছাপ হইয়। 

এদেশে আইসে, এবং করেন্সি আফিস হইতে প্রথমতঃ সেই নোট 
বাহির হইয়া, ক্রমে এদেশীয় লোকের নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। 

আমি। করেন্সি আফিস হইতে যে সকল নোট বাহির হয়, 
তাহার নম্বর করেন্সি আফিনে থাকে কি না, তাহী তুমি বলিতে 
পার? 
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কালী। করেন্সি আফিসে নিশ্চয়ই নম্বর রাখিয়া থাকে। 
আমি। আর যে সকল নম্বরী-নোট সেই স্থান হইতে যাহাকে 

দেওয়া হয়, তাহার নাম ও ঠিকানা সেই স্থানে লেখা থাকে; 
তাহাও বোধ হয়, তুমি অবগত আছ? 

কালী। তাহাও রাখিবার খুব সম্ভাবনা । 

আঁমি। তাহা হইলে এখন তুমি বুবিতে পারিলে যে, আমি 
তোমার সেই জমিদারের ঠিকান! করিতে পারিয়াছি কি না? 

কালী। না মহাশয়! আপনার এই কথাম্ন আমি কিরূপে 
জানিতে পারিব যে, আপনি, কিরূপে জমিদার মহাশয়ের ঠিকান! 

করিতে পারিয়াছেন ? | 

আমি। আমি যাহা! বলিলাম, তাহা অপেক্ষা আরও স্পষ্ট 

করিয়। না বলিলে যে তুমি বুঝিতে পারিবে না, ইহাই আশ্র্ধ্য। 

যাহা হউক, আরও স্পষ্ট করিয়া আমি তোনাকে বলিতেছি। তোমার 
দেই জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে তুমি যে সকল নোট পাই- 
যাছ, তাহার নম্বর তুমিই আমাদিগকে প্রদীন.করিয়াছ। ইহার 
পরই আমি করেন্সি আফিসে গিয়া জানিতে পারি, কোন্ তারিখে 
সেই সুকল নোট সর্ধপ্রথমে করেন্সি আফিস হইতে বাহির হয়, 
এবং কাহাকে প্রদান কর! হয়। পরে তাহার নিকট গিয়া জানিতে 

পারি, মেই নোট তিনি কাহাঁকে প্রদান করেন। এইরূপ অস্ত্ব- 

সন্ধান করিতে করিতে সেই সকল নোট তুমি ধীহার নিকট 

হইতে প্রাপ্ত হইয়া, তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হই, এবং 
তাহার প্রমুখাৎ জানিতে পারি, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল। তিনি 
আমাকে আরও বলিয়াছেন, যে সকল জহরতের পরিবর্তে তোমাকে 

সেই সকল নোট প্রদান কর! হয়, আবশ্তক হইলে সেই সকল 
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জহরতও তিনি আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। এখন 

বুঝিতে পারিলে, অস্থসন্ধানের কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া এই 
সকল বিষয় আমি জানিয়া লইয়াছি? 

কালী । তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি। 

আমি। এখনও তুমি আমাদিগের নিকট মিথ্যা কথা বলিতেছ 
কি না, তাহাই জানিবার নিমিত্ত তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি- 
তেছি, সেই জমিদার কে? কারণ, ইতিপূর্বে তুমি আমাদিগের 

নিকট কয়েকটা কথা মিথ্যা বলিয়াছ। 
কালী । আমি সেই জমিদার মহাশয়ের নাম জানি না । 

আমি। তিনি কোন্ দেশীয় লোক? 
কাঁলী। পশ্চিমদেশীয়। 

আমি। পূর্বে কেন বণিয়াছিলে যে, তিনি একজন বঙ্গদেশীয় 
জমিদার-পুত্র ? 

কালী। একথা কি আমি পূর্বে বলিয়াছিলাম ? 
আমি। . বলিয়াছিলে । 

কাঁলী। যদি বলিয়া থাঁকি, তাহ! হইলে ভুল-ক্রমে বলিয়! 
থাকিব। 

আমি। তুমি যে সময় তাঁহার বাসায় গিয়া জহরত সকল 

প্রদান কর, সেই সময় সেই স্থানে আর কে ছিল? 

কালী। আর কেহ ছিল বলিয়া, আমার মনে হয় না। 

আমি। রাঁমজীলাল ? 

কালী। রামজীলাল ত ছিলই। কিন্তু মহাশয়! রাঁমজীলাল 
ঠিক সেই সময় তাহার নিকট গমন কেন নাই, তিনি বাহিরে 
ছিলেন। 
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আমি। বামজীলালকে বাহিরে রাখিয়া তুমি একাকীই বাড়ীর 
ভিতর গমন করিয়াছিলে ? 

কালী। হা। 

আমি। জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে টাকা আনিয়া 

ভুমিই রামজীলালের হস্তে প্রদান কর? 
কাঁলী। ইা। 

আমি. জমিদাঁর মহাশয় এখন সেই বাঁড়ীন্তে আছেন কি? 

কাঁলী। আজ কয়েকদিবদ পধ্যস্ত আমি সেদিকে যাঁই নাই। 
বোধ হয়, থাকিতে পারেন । 

আমি। সেই বাড়ীটী তুমি এখন আমাকে দেখাইয়া দিতে 
পার ? 

কালী। পারিব না কেন? তবে জিজ্ঞাসা করি, যখন 

আপনার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন আপনি ত তাহার 
সেই বাঁড়ী জানেন। 

আমি। আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। অপর 
আর একজন কর্মচারীকে আমি তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। 
সেই কুন্চারীকে তিনি যাহা বলিয়াছেন, কেবল তাহাই আমি 
অবগত আছি মাত্র। আমি নিজে নেই বাড়ী চিনি না, এই 
নিমিত্তই সেই বাড়ী দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত আমি ভোমাকে 

বলিতেছি। যে কর্মচারী সেই বাড়ী দেখিয়! আসিয়াছিলেন, 
তিনিও এখন এখানে নাই। অপর কোন কার্য উপলক্ষে স্থানান্তরে 

গমন করিয়াছেন । 

কালী। তাহ! হইলে চলুন, আমি আপনার সহিত গমন 
করিয়া! সেই বাঁড়ী আমি আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি। 



১০ দ্বারোগার দপ্তর, ৮১ম সংখ্যা । 

কালীবাবুর কথা গুনিয়া আমি সেই স্থানে আর কালবিলম্ব 
করিলাম না। তাহাঁকে লইয়া তখনই সেই স্থান হইতে বহির্থত 

হইলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, আড়গোড়ার সহিসের সাহায্যে 
আমরা যে বাড়ীর অনুসন্ধান পাইয়াছিলীম, কালীবাবু সেই বাঁড়ীই 
আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন; কিন্তু পরে দেখিলাম, আমি যাহ! 
ভাবিয়াছিলাম, কাঁলীবাবু সেই বাড়ী আমাদিগকে দেখাইয়া না 
দিয়া, অন্ত স্থানে অপর একখানি বাড়ী দেখাইয়া দিল। সেই 

বাড়ীর দরজায় একজন দ্বারবান্ বসিয়া আছে দেখিয়া, তাহাকে 
ছুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাঁর নিকট হইতে অবগত 

হইলাম যে, তাহার মনিব পশ্চিমদেণীয় একজন জমিদার সেই 
বাড়ীতে ছিলেন; কিন্ত কয়েকদিবস হইল, তাহার দেশে গমন 

করিয়াছেন। আরও জানিতে পারিলাম যে, কালীবাবু সেই 
ঘবারবানের নিকট পরিচিত। দ্বারবান্ তাহার মনিবের নিকট 
অনেকবার কালীবাবুকে দেখিয়াছে। দ্বারবান্ ইহাও বলিল যে, 
কালীবাবুর নিকট হইতে তাহার মনিব অনেকগুলি মৃল্যবান্ 

কাপড় ও জহরত খরিদ করিয়াছেন। 

দ্বারবানের নিকট আমি এই সকল কথা অবগত হইয়! আমি 

পুনরায় কালীবাবুর সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

কালীবাঁবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমি পুনরায় তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “কালীবাবু! তুমি পূর্ব হইতে এ সম্বন্ধে এত 
মিথ্যা কথা বলিয়া আদিতেছ কেন ?” 

কালী। কেন মহাশয়! আমি কি মিথ্যা কথ! কহিলাম? 

আমি। আবার বলিতেছ, “আমি কি মিথ্যা কথা কহিলাম ?” 

যে ব্যক্তি জহর্ত খরিদ করিয়াছেন, তিনি পুর্বে বঙ্গদেশীয় একজন 
জমিদার-পুভ্র ছিলেন ; কিন্তু এখন দেখিতে দেখিতে তিনি একজন 

পশ্চিমদেশীয় জমিদার হইয়া পড়িলেন? 

কালী। উনি বাঙ্গালি কি পশ্চিমদেশীয় লোক, তাহা আমি 
সেই সময় ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। 

আমি। ভাল, ইহাই যেন বুঝিতে না! পারিয়াছিলে ; কিন্ত 

যাহার বাড়ী তুমি পূর্ব্বে জানিতে না, এখন তাহার বাড়ী তুমি 
কিরূপে আমাঁকে দেখাইয়! দিতে সমর্থ হইলে? 

কালী। তাহার বাড়ী আমি চিনি না, একথা যদি পুর্বে 
আমি আঁপনাঁকে বলিয়া থাঁকি, তাহাঁও ভূল-ক্রমে বলিয়া থাকিব । 

আমি। ইহাঁও যদি তুমি ভূল-ক্রমে বলিয়! থাক, তাহা হইলে 
তুমি পুর্বে কিরূপে বলিয়াছিলে যে, জহরতগুলি সেই জমিদার 
মহাশয় রামজীলালের নিকট হইতে ভ্রেলৌক্যের ঘরে বসিয়৷ খরিদ 
করেন, অথচ এখন দেখিতেছি, তুমি তীহাঁর বাড়ীতে গিয়া তাহার 
নিকট সেই জহরতগুলি বিক্রয় করিয়া আসিয়া? ইহার কোন্ 
কথা প্রকৃত? | 
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কালী। ইহার উভয়. কথাই প্রক্কৃত। আমি পূর্বেও বলিয়া- 

ছিলাম, এখনও বলিতেছি যে, আঁমার কথা সমস্তই প্ররুত। ইহার 
মধ্যে একটীও মিথ্যা কথা নাই। আমি জহরতগুলি সেই জমিদার 
মহাশয়ের বাঁড়ীতে গিয়া! বিক্রয় করিয়! আঁসি সত্য ; কিন্তু টাকাঁ- 

গুলি ত্রৈলৌক্যের এই গৃহে বসিয়া আমি বামজীলালের হান্তে প্রদান 
করি। তিনি উহা! উত্তমরূপে গণিয়া-গাঁথিয়া লইয়া সেই স্থান 
হইতে চলিয়া যাঁন। 

আমি। একথা ত ঠিক নহে, তুমি প্রথমে বলিয্াছিলে, জমি- 
দার-পুত্র ত্রেলোক্যের গৃহে বসিয়৷ সেই সকল জহরত খরিদ করেন, 
এবং সেই স্থানেই তিনি তাহার মূল্য বাঁমজীলালের হস্তে প্রদান 
করেন। 

কালী। এরূপ কথা বলিয়াছি বলিয়া ত এখন আমার স্মরণ 

হইতেছে না । 
আমি। তাহা হইলে আমাদিগের শুনিবারই ভুল হইয়া 

থাকিবে । সে যাহা হউক, রাঁণীজির কথাট! কি? 
কাঁলী। ঝাঁণীজি আবাঁর কে? 

আমি। যে রানীজি জুড়িগাড়ি করিয়া বড়বাঁজারে. গমন 
করিয়াছিলেন? | 

কালী। আমার জানিত কোন রাণজি জুড়িগাঁড়ি করিয়া 

বড়বাঁজারে গমন করেন নাই। জমিদার মহাশয় গিয়াছিলেন, সে 
কথা ত আমি পুর্বেই আঁপনাদিগকে বলিয়াঁছি। 

আমি। জমিদার মহাশয় বলেন, তিনি জহরত খরিদ করি- 

বার নিমিত বড়বাঁজারে একবারেই গমন করেন নাই। ইহাতে 
বৌধ হইতেছে, জমিদার মহাশয় মিথ্যা কথা কহিতেছেন ? 



রাণী না খুনী? ১৩ 

কাঁলী। তিনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন, একথা! আমি বলিতে 

পারি না) তিনি ভূলিয়। গিক়াছেন। বড় মানুষের সকল সময় সকল 

কথ! মনে থাকে না। 

আমি। জমিদার মহাশয় যে জুড়িতে করিয়া বড়বাঁজারে গমন 

করিয়াছিলেন, সেই জুড়ি তুমি আড়গোড়া হইতে ভাড়া করিয়া 
আনিয়াছিলে কেন? 

কালী। আঁমি জুড়িগাঁড়ি ভাঁড়া করিয়া আনিব কেন? 

আমি। কেবল জুড়িগাড়ি নহে, একখানি কম্পাস গাড়িও 

ধে তুমি ভাঁড়া করিয়া আনিয়াছিলে ? 

কালী। মিগ্যা কথা । 

আমি। মিথ্যা কি সত্য, তাহ! পরে জানিতে পারিবে । যে 

বাঁড়ীটা তুমি একমাসের নিমিত্ত ভাঁড়া করিয়াছিলে, তাহাতে কোন 
রাণীজি আসিয়া বাঁস করিয়াছিল ? 

-কালী। আমি বাড়ী ভাড়। করিব ফেন? 

আমি। কেন বাড়ী ভাড়া করিবে, তাহা তুমিই জান । 

তোমার বাড়ী ভাড়া করিবার কারণ আমি জানি না বলিয়াই 
ভনমি ৫তামাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। 

কালী। আপনারা এ সকল নূতন মিথ্যা কথা কোথা হইতে 
বাহির করিলেন? মহাশয়! আমি আপনাকে একটা কথা 

জিজ্ঞাস! করিতে ইচ্ছা! করি; আপনি আমার কথার রাগ করিবেন 
না। আপনাদিগের তদারকের গৃতিই কি এইরূপ? কাজের কথার 

দিকে আপনার! একবারের নিমিত্ব দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল 
বাজে বিষয় অনুসন্ধান করিয়া! বেড়াইতেছেন। কোথায় আপ- 
নারা ফেরারী আসামীর অনুসন্ধান করিবেন» তাহা না করিয়া 
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কেবল কতক বাজে বিষয় লইয়া মিথ্যা মিথ্যা ঘৃরিয়া বেডাইতেছেন। 
এরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিলে, এতক্ষণ ত আসামী ধর! পড়িল ! 

আমি। আমার কথায় তুমি রাগ করিও না। এই কার্যে 

যে আমি নূতন ব্রতী, তাহা! বোধ হয়, তুমি অবগত আছ। সেই 
কারণেই সকল কথা সহজে আমি বুঝিয়া উঠিতে পাৰি না বলিয়াই, 
ইহার ব্যাপার উত্তমরূপে জানিয়া লইবাঁর নিমিত্তই তোমাকে এত- 

গুলি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং আরও ছুই চারিটা কথা 
জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছাও আছে। এই সকল বিষক্ব প্রথমতঃ 

আমি ভালরূপ অবগত হইয়া, তাহার পর, আসামীর অন্থসন্ধানে 

প্রবৃত্ত হইব, ইহা! আমার সম্পূর্ণরূপ ইচ্ছা । এতগুলি টাকা লইয়! 

রাঁমজীলাল যে এখনও কলিকাতায় আছে, তাহা আমার বোধ হয় 
না। আমার বিশ্বাস, সে তাহার নিজের দেশে প্রস্থান করিয়াছে। 

সে বাঁহা হউক, আমিও তাহাকে অল্পে ছাড়িতেছি না । তাহার 

নিমিত্ত যদি তাহার দেশে পর্যান্তও আমাকে গমন করিতে হয়, 
তাহাতেও আমি প্রস্তত আছি। 

আমার এই কথ শুনিয়া কালীবাবু মুখে অতিশয় সন্তোষের ভাব 

প্রকাশ করিয়া আমীকে কহিলেন, “আপনার যদি আর কোন 

কথ! আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন থাকে, তাহা একটু 

শীন্ব জিজ্ঞাঁসা করিক্সা লউন। কারণ, কোন কার্ধ্যান্তরে এখনই গমন 
করিবার আমার সবিশেষ প্রয়োজন আছে।” 

কালীবাবু আমাকে এই কথাগুলি বলিল সত্য) কিন্তু সেই 
সময় তাহার অবস্থা এরূপ পরিবন্তিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে 

লাগিল যে, যেন সে কোনমতেই আমার সম্ধুখে দ্াড়াইতে আর 

সমর্থ হইতেছে ন|। 



রাণী না খুনী? ১৫ 

আমি। ভোমীকে আমি এখন ফেবলমাত্র একটী কথা 

জিন্তাসা করিতে চাই। 

কালী। কি? 

আমি। যে পশ্চিমদেশীয় জমিদার তোমার নিকট হইতে জহরত 

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তীহার সমভিব্যাহারে তুমি আর কোন বাড়ীতে 

গমন করিয়াছিলে ফি? 

কালী। গিয়াছিলাম বৈকি। তব্রেলোক্যের গৃহে তাকে 

করেকবার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম। তভ্রেলোক্য ত আপনার 

নন্মুথেই বসিরা*্আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন না কেন; তাহা 

হইলেই ত জানিতে পারিবেন, আমার কথা সত্য কি না। 

আমি। ভ্রেলোক্যকে আমি আর কি জিজ্ঞাসা করিব? তুমি 

যাহা বলিতেছ, সেও তাহাই বলিবে। তুমি বদি সেই জমিদীরকে 
অপর কোন বাড়ীতে লইয়া না গিরা থাক, তাহ! হইলে আর এক 

খানি বাড়ী কাহার নিমিত্ত এবং কিসের জন্য ভাড়া করিয়াছিলে ? 

আমার এই কথ শুনিবামাত্রই ত্রেলোকোর যেন হৃংকম্প 

উপস্থিত হইল। সে একবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়। 

কালীকাবুর মুখের দিকে তাঁকাইতে লাগিল। দেখিলাম, ভ্রেলোক্যোৰ 

সঙ্গে সঙ্গে কালীবাবুরও মুখ শুখাইয়৷ উঠিয়াছে। আরও তাহার 
মুখ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, সে তাহার মনের ভাব 

গোপন করিতে বিধিমতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু কোনরূগেই 

ধেন কৃতকাধ্য হইতে পারিতেছে না। 
আমার কথা শুনিয়া কালীবাবু যেন একটু বাগ ভাব প্রকাশ 

করিল ও কহিল, “কি মহাঁশয়! আপনি আমার সহিত ঠা 

করিতেছেন, না বসিয়! বপিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন ?” 



১৬. দ্ারোগার ঘণ্তর, ৮১ম সংখ্যা। 

আমি। এককপ স্বপ্নই বটে; নূতন বাড়ী ভাঁড়া করার নাম 
শুনিয়া তোমরা একবারেই চমকাইয়। উঠিলে যে! কোন রাণীজি 

আঁদিয়! একমাঁসকা'ল বাঁ করিবেন বলিয়া, একমাসের জন্য কোন 

বাড়ী তুমি ভাড়া কর নাই? 
কালী। ন!। 

আমি। আমি ধদি সেই বাড়ী তোমাদিগকে দেখাইয়া দিতে 

পারি? 
কালী। যখন আমি বাড়ী ভাড়! করি নাই, তখন আপনি 

আমাকে কিরূপে দেখাইয়! দিবেন? আর অপর কোন ব্যক্তির 
নিমিত্ত দি একখানি বাড়ী ভাড়াই করিতাম। তাহা হইলেই বা 

কি ক্ষতি হইত? অপরের নিমিত্ত আমি বাঁড়ী ভাড়া করিয়াছিলাম, 
কিনা করিয়াঁছিলাম, তাহার সহিত এ মৌকদ্দমার কি সংস্রব 

আছে, তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না । 
আমি। এই মৌকদমার সহিত বাড়ী ভাড়ার কোনরূপ 

এব থাকুক, আর না থাকুক, তুমি অপর কোন বাড়ী ভাড়। 

করিয়াছিলে কি না, তাহাই আমি জানিতে চাই। 

কালী। না। ৮ 

আমি। তাহা হইলে তুমি ও ত্রিলোক্য, তোমরা উভয়েই 
আমার সহিত আগমন কর। তুমি আমাকে দেখাইয়া! দেও, আর 
না দেও, আমি সেই বাড়ী তোমাদিগকে দেখাইয়! দিতেছি । 

কালী। আমার একটী সবিশেষ প্রয়োজন আছে, এখন 

আমি আপনার সহিত গমন করিতে পারিব না । 

আমি। আমার সহিত যাইতেই হইবে। সহজে তুমি আমার 

সহিত না যাও, অসহজে যাইবে । 



রাণীনাখুনীঠ? ১৭ 

এই বলিয়া আঁমি কালীবাঁবু ও ত্রৈলোক্যকে সঙ্গে লইয়া সেই 

স্থান হইতে বহির্গত হুইলাম। তাহারা উভয়েই আমার সহিত 
গমন করিতে অস্বীক্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু আমি তাঁহ' না শুনি 
একরূপ বলপ্রয়োগ করিয়াই তাহাদিগকে লইয়া সেই স্থান হইতে 

বহির্ণত হইলাম। আমার সমভিব্যাহারী কেবল একজন কর্মচারী 
সেই স্থানে রহিলেন মাত্র। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 

ধাহার নিকট হইতে কালীবাবু বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন, 

তাহাকে সেই বাড়ীতে আনিবার নিমিত্ত আমি পুর্ব হইতেই 
বন্দোবস্ত করিয়া বাঁখিয়াছিলাম । কাঁলীবাঁবু এবং ত্রেলোক্যকে 

একখানি গাড়িতে করিয়! লইয়া, যখন আমি সেই বাড়ীর সম্মুথে 
গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন আমার বেশ অন্গমান হইল যে, 
উভধ্চেরই হিতাহিত জ্ঞান যেন তিরোহিত হইয়াছে, এবং উহ্ারা 
আমাকে কি বলিবার নিমিত্ত যেন প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু অতি 

অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা তাহাদিগের মনের ভাব কতক পরি- 
মাঁণে পরিবর্তিত করিয়া লইল; যাহা বলিতে যাইতেছিল, তাহা 

আর বলিল না। 

আমাদিগের সেই স্থানে উপস্থিত হইবার রি পরেই আর 
একখানি গাড়ি আসিয়। সেই স্থানে উপস্থিত হইল। উহার মধ্য 

হইতে ছুইজন আরোহী বহির্গত হুইলেন। একজন আমারই 



১৮ ঘারোগার ঘপ্তর, ৮১ম সংখ্যা । 

অধীনস্থ কর্মচারী; অপর ব্যক্তি সেই বাড়ীর অধিকারী । তিনি 
কালীবাবুকে দেখিয়াই কহিলেন, “এই বাবুটাই একমাসের নিমিত্ত 

আমার বাড়ী ভাঁড়া লইয়াছিলেন।” কালীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া 

কহিলেন, “কেমন মহাশয়! এখন আমি এই বাড়ী অপর আর 

কাহাকেও ভাড়া দিতে পাঁরি ?” 
কালীবাবু তাহার কথায় কোনরূপ উত্তর প্রদান ন করিয়া 

নিতান্ত স্থিরভাবে সেই স্থানে দীড়াইয়৷ রহিল। 
বাড়ীর অধিকারী চাবি হস্তে সেই বাড়ীর দরজা খুলিতে 

গিয়া দেখেন, সেই বাড়ীর সন্মুখে দ্বারবানবেশে একটী লোক 
বসিয়া রহিয়াছে । তাহাকে দেখিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তুমি কে? আমার বাড়ীর দরজায় রসিয়া রহিয়াছ?” সেই 
বাক্তি তাহার কথায় কোনরূপ উত্তর প্রদান না করিয়া, আমার 
ইঙ্গিত অন্্সারে সেই স্থান হইতে উঠিয়া একটু দূরে গিয়া 
দণ্ডায়মান হইলেন। বলা বাহুল্য, সেই ব্যক্তিও আমাদিগের 
একজন কর্খচারী। আমাদিগের অবর্তমানে কেহ সেই বাড়ীর 

ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে, এই নিমিত্ই তাহাঁকে সেই স্থানে 
পুর্ব হইতেই রাখা হইয়াছিল। 

বাড়ীর অধিকারী সেই বাড়ীর চাঁবি খুলিয়া দিলেন। আমরা 
সকলেই সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। 

আমর! সকলে সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়! প্রথমতঃ 

উপরের, এবং পরিশেষে নীচের সমস্ত ঘরগুলি উত্তমরূপে দেখি- 
লাম। দেখিলাম, দমস্ত ঘরগুলিই খালি, কোন ঘরে কিছুই নাই। 
এই ব্যাপার দেখিয়৷ সকলেই সেই বাড়ী হইতে বহির্ণত হুইবাঁর 
উদ্ভোগ করিতেছেন, এনপ সময়ে নিম্নের একথাঁনি ঘরের দিকে 



দ্বাণী না খুনী? ১৯ 

আমার নয়ন আকৃষ্ট হইল। বলা বাহুল্য, সেই ঘরের ভিতর 
আমর! পুর্বেই গমন করিয়াছিলাম। আঁমি পুনরায় সেই ঘরের 
ভিতর প্রবেশ করিলাম । দেখিলাম, সেই গৃহের মেঝের প্রন্তরের 
একস্থানে কতকগুলি মক্ষিকা ঘন ঘন বসিতেছে। এই ব্যাপার 

দেখিয়া ল্েই'বাড়ীর অপরাপর গৃহগুলি পুনরায় সবিশেষরূপ লক্ষ্য 
করিয় দেখিলাম; কিন্ত আর কোন স্থানে মক্ষিক। বসিতে দেখিতে 

পাইলাম না। সেই বাড়ীটা নূতন প্রস্তুত হইয়াছিল, উহাতে বে 
সকল নর্দম! বা ময়লা জল প্রভৃতি ফেলিবার স্থান আছে, সেই 

সকল স্থানও উত্তমরূপে দেখিলাম ; কিন্তু আর কোন স্থানেই 
মক্ষিকা প্রভৃতি বসিতে দেখিতে পাইলাম নাঁ। তখন স্বভাবতই 
আমার মনে কেমন একরূপ সন্দেহের উদয় হইল। আমি আমার 
মনের ভাব অপরাপর কবম্মচারীগণকেও কহিলাম। সকলেই আমার 
মতে মত দিয়া, কহিলেন, “এই স্থানটা একবার ভাল করিয়া দেখি- 
বাঁ প্রয়োজন হইয়াছে।, স্ুতরাঁং সেই স্থানের প্রস্তর কয়েকখানি 
একবারে উঠাইয়া ফেলিবার প্রয়োজন হইল। 

সেই বাড়ীর অধিকারী মহাঁশয়কে সেই কথা বলাতে তিনি 
প্রথমন্তঃ আমাদিগের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া গৃহের প্রস্তর- 
গুলি উঠাইয়া ফেলিতে নানারূপ আপত্তি করিতে লাগিলেন ; 
কিন্ত আমরা কেহই তাহার আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া, 

কোদালি গু সাঁবল প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই 
সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিতেও আমাদিগের কোনরূপ কষ্ট হইল 

না। সেই বাড়ীর একটা গৃহের ভিতর কতকগুলি চুন, সুরকি, 
বালী এবং সাবল, কোদালি প্রভৃতি রাখা ছিল। সেই স্থান হইতে 
সাবল ও কোদালি প্রভৃতি আনাইয়া, সেই স্থানের প্রস্তর উঠা- 



২০ ঘারোগার ঘগুর। ৮৬ম সংখ্যা । 

ইয়া ফেলা হইল। উঠাইবার সময় বেশ অনুমান হইল, উহা 
যেন একটু আল্গা ভাঁবে বদান রহিয়াছে, এবং যেন নূতন বসান 
বলিয়া বোধ হইল। সেই স্থানের ছুই তিনখানি প্রস্তর উঠাইতে 
উঠাইতে সেই স্থান হইতে প্রথমে অল্প, এবং পরিশেষে অধিক 

পরিমাণে ছূ্ন্ধ বাহির হইতে আরম্ভ হইল। যখনতসেই স্থান 
হইতে ক্রমে পচাঁগন্ধ বাহির হইতে লাগিল, সেই সমগ্র আমা- 
দিগের মনে নানারূপ সন্দেহ আসিয়া! উপস্থিত হইতে লাগিল । 
সেই সময় আমর! সকলে মিলিয়! শীপ্ব শীঘ্র সেই স্থানের মাটা 
ক্রমে উঠাইয়৷ ফেলিতে লাগিলাম। সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন 

. করিতে আমাদিগের সবিশেষ কোনরূপ কষ্ট হুইল না) মাঁটী যতই 
উঠাইতে লাগিলাম, ততই যেন উহা! আল্গা! বোধ হইতে লাগিল । 

কালীবাধু ও ত্রৈলোক্য আমাদিগের সহিত সেই সময় সেই 
স্থানে উপস্থিত ছিল। সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন কি 
তাহাদিগের বাক্যালাপ বন্ধ হইল, মুখ কালিমা বর্ণ ধারণ করিল, 

চক্ষু যেন ঈষৎ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল । সেই স্থানে 

কিরৎক্ষণ দাঁড়াইয়া, আর তাহার! দাড়াইতে পারিল না; নিতান্ত 
চিন্তিত অস্তঃকরণে সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। 

সেই স্থান হইতে অধিকাংশ মাটী এইরূপে উঠাইতে উঠা- 

ইতে ক্রমে একটা গলিত মৃতদেহ বাহির হইয়! পড়িল। সেই 
মৃতদেহ দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হইতে লাগিল, উহা কোন 
পুরুষের মৃতদেহ । কিন্তু উহা! এতদূর বিকৃত ভাব ধারণ করিয়া 
ছিল যে, উহা! কাহার দেহ, তাহা চিনিতে পার! গেল না) কিন্ত 
আমর! সকলেই অনুমান করিয়া! লইলাম, টিাননির 

দেহ ভিন্ন আর কাহারও দেহ নহে 
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মৃত্বিকাগর্ড হইতে সেই মৃতদেহটা আমর সবিশেষ সতর্কতার 

সহিত উঠাইলাম; দেহ হইতে গলিত মাংস স্মলিত হইতে 

দিলাম না । সেই দেহ গলিত অবস্থা ধারণ করিষীছিল সত্য; 
কিন্তু তাহার পরিধানে যে সকল বন্ত্রানি ছিল, তাঁহার একখাঁনিও 
কোনরূপে নষ্ট হইয়াছিল না । 

সেই স্থান হইতে মৃতদেহ বাহির করিবার পর, ফালীবাবু ও 
ত্রেলোক্োের..অবস্থা ধে কিরূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহার যথাযথ 
বর্ণনার ক্ষমতা আমার নাই। উ্থাদিগকে দেখিয়া, সেই সময় 
সহজে অন্গমান করা কঠিন হইল যে, উহারা জীবিত কি মৃত। 
দশ বিশ ডাঁকের কম উহাদিপের মুখ হইতে প্রায়ই বাক্য উচ্চারিত 

হুইল না, সহজে- কোন কথার উত্তর আর একবারেই পাইলাম 
না। আমাদিগের প্রশ্নের উত্তরে কেবল উহ্থারা বলিতে লাগিল 
যে, আমরা ইহাঁর কিছুই অবগত নহি। সেই সময়ে আমাদিগের 
মধ্যে কোন কোন কর্মচারী ত্রিলোক্যকেই রাণীজি বলিয় 

সম্বোধন করিতে লাগিল; কিন্তু ত্রলোক্য সেই সকল কথায় 
কোনরূপ উত্তর প্রদান করিল না। 

সেই মৃতদেহ বাহির করিবার পরই একজন কর্মচারীকে বড়- 
বাজারে পাঠাইয়। দেওয়৷ হইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি 
রামজীলালের মনিব এবং তাহার দোকানের আর কয়েকজন কর্ম- 
চারীর সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মৃতদেহ দেখিয়া তাহারা 

রামভীলালের দেহ বলিয়া কোনরূপেই চিনিতে পারিলেন না; 

কিন্তু তাহার পরিহিত বস্ত্রাদি দেখিয়া তাহাদিগের আর চিনিতে 

বাকী থাকিল না। সকলেই একবাক্যে বলিয়৷ উঠিলেন, “এই 

মুতদেহ রামজীলালের |, 



ই ফারোগার প্গ্তুর। ৮১ম সংখা । 

ধখন সেই মৃতদেহ রামজীলালের বলিয়া স্থ্রীক্কত হইল, 
উখন বেরূপ ভাবে আমরা এ পর্য্স্ত কালীবাবু ও ত্রিলোক্যকে 

রাখিয়াছিলাম) এখন আর তাহাদিগকে সেইরূপে রাখিলাম না। 

এখন তাহারা খুনী মোকদ্দমার আসামীরূপে পরিগণিত হইল । 

এখন উভয়কেই আমরা বদ্ধনাবস্থায় রাখিলাম, এবং উভয়ফে 
পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিয়া! পৃথক্ পৃথকৃরূপে অনেক কথা জিজ্ঞাস! 

করিলাম) কিন্তু ব্রেলোক্যের নিকট হইতে কৌন্, কথা প্রা 
হইলাম না। যাহা জিজ্ঞাস! করিলাম, তাহারই উতর দে কহিল, 
"আমি ইহার কিছুই অবগত নহি।” 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

. ক্কালীবাবুকে আমরা অতিশয় চতুর বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, 
কিন্তু পরিশেষে দেখিলাম, কালীবাবু অপেক্ষা ত্রৈলোক্যই অতিশয় 

চতুর। তাহাকে অনেক কথা লিজ্ঞাসা করিয়া তাহার ওকান- 
রূপই উত্তর পাইলাম না; কিন্তু কালীবাবু পরিশেষে আমা- 
দিগের নিকট সমস্ত কথা হ্বীকার করিল। আমি তাহাকে 

কহিলাম, “দেখ কালীবাবু ! যেরূপ অবস্থায় তোমর! এখন পতিত 

হইয়াছ, ইহাতে আঁর তোমাদিগের কোনরূপেই নিষ্কৃতি নাই। 

তোমার বিপক্ষে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, ভাহাতে তুমি 
নিশ্চয়ই বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, এ যাত্রা! তোমাকে ফাঁসিকাষ্টে 

ঝুলিতে হইবে। এখনও তুমি আমার পরাঁর্শ শুন, এখনও তুমি 
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প্রকৃত কথা-বল। তাহা হইলে তুমি কতদূর দোষী, তাহার বার্থ 
অবস্থা আমরা অবগত হইব। নতুবা নিতান্ত অন্ধকারে থাকিয়া 
আমার্দিগকে এই মোকদ্দমা চালাইতে হইবে। দায়ে পড়িয়া 
এরূপ অনেক বিষয়ের প্রমাণ হয় ত আমাদিগকে করিতে হইবে 

বে, বাস্তবিক তুমি হয় ত তাহা! কর নাই, বা জান না। এই 
নিমিত্ত আমি তোমাকে বার বার বলিতেছি, তুমি যাহা যাহা! 

করিরাছ, তাহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া, বল।” 
কালী । আচ্ছি। মহাশয় ! যখন আমি বেশ বুঝিতে পাঁরিতেছি 

যে, এযাত্রা ধখন কোনরূপেই আমার নিষ্কৃতি নাই, যে কোন 
উপায্বেই হউক, আপনারা আমাদিগকে ফীসিতে ঝুলাইবেন, 

তখন আমি এই ঘটনার প্রকৃত অবস্থা প্রথম হইতে আনম 
করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বলিতেছি। 

আমি। এ নিতান্ত ভাল কথা। 

কালী। কিছু দিব অতীত হইল, পশ্চিমদেশীয় সেই জমি- 
দার মহাশর কলিকাতায় আগমন করেন । 

আমি। কোন্ জমিদার ? 

কালী। বে জমিদার মহাশয়ের বাড়ীতে আমি আপনাকে 

সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। 

আমি। তাহার পর ? 

কালী। আমি শুনিয়াছিলাম, তাহার বাড়ীতে একটী বিবাহ 

কাধ্য সম্পন্ন হইবে। সেই বিবাহের নিমিত্ত কতকগুলি ভাল ভাল 

কাপড় এবং কিছু জহরত ক্রয় করিবার মানসে এবার তিনি কলি- 

কাতাঁয় আসিয়া! উপস্থিত হন। সেই সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার 

মানসে উপযুযপরি কযেকদিবস পধ্যন্ত তিনি. নি্গেই বাজারে গমন 
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করেন, এবং বাজারে ঘুরিয়া ঘৃরিয়৷ তিনি নিতান্ত আক্ত হইয়া 

পড়েন। বাজারে গমন করিলেই, বাঁজারে যে সকল দালাল 
আছে, তাহীরা৷ আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়, ও তিনি বে 

দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহেন, সেই দ্রব্য ক্রয় করিয়া! দেওয়াইবার 

মানসে তাহাদিগের পরিচিত যে সকল দোকানে সেই সকল 
ব্য পাঁওয়! যায়, সেই সকল দোকানে তাহাকে লইয়া গিয়! 
তাহাকে সেই সকল দ্রব্য দেখায়। সেই কল দ্রব্যের মধ্যে 
তীহার যে কোন দ্রব্য পসন্দ হয়, তাহার মূল্য চত্ুগুণ করিয়া 

বলিয়া দেয়। এইরূপে কয়েকদিবস পর্যাস্ত অনবরত তিনি দাঁলাল- 

গণের সহিত বাজাঁরে বাজারে ঘুরিয়। বেড়ান; কিন্তু কোন 
দ্রব্যই তিনি খরিদ করিয়া উঠিতে পারেন না। 

“আমি এই সংবাদ জানিতে পারিয়া একদিবস তীহার বাড়ীতে 
গিয়৷ উপস্থিত হইলাম, এবং তাহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করি- 
লাম। আমি বড়বাজারের একজন প্রধান দোকানদার এই কথা 
বলিয়া আমি তীহার নিকট আমার পরিচয় প্রদান করিলাম ও 

কহিলাম, “আজ কয়েকদিবন পধ্যন্ত দেখিতেছি, আপনি কতক" 

গুলি দ্রব্যাদি ত্রয় করিবার মানসে দালালগণের সহিত দৌকানে 

দোকানে ঘুরিয়! বেড়াইতেছেন; কিন্তু এ পর্যন্ত কোন ভ্রব্যই 
আপনি ক্রয় করিয়। উঠিতে পারেন নাই। আমার বিশ্বাস, যে 

পর্য্যন্ত দেই দালালগণ আপনাকে পরিত্যাগ না করিবে, সেই পর্যস্ত 
আপনি কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবেন না। কারণ 

উহারা আপনাকে সঙ্গে কিম্বা যে কোন দৌকানে লইয়া! যাইবে, 

দোকানদার আপনার নিকট তাহারই চতুগুণ মূল্য চাহিয়া 
£বুসিবে। কারণ, সেই দ্রব্য যদি আপনার ক্রয় করা হয়, তাহ 
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হইলে যেসকল দালাল আপনার সহিত সেই সময় সেই স্থানে 
উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের প্রত্যেককেই পৃথক্ পৃথক্রূপ দালালী 

সেই দৌকানদারকে দিতে হইবে। দোকানদার পূর্কোইি সেই অর্থ 
যদি আপনার নিকট হইতে গ্রহণ না করিবেন, তাহা হইলে তিনি 

দালালগণকে সন্তষ্ট করিবেন কোঁথা হইতে ?, 
“আমার নিজের সকল প্রকার দ্রব্যের দোকান আছে 

বলিয়াই, আমি আপনার নিকট আপিয়াছি। আমি যেরূপ অল্প 
মূল্যে আপনাকে দ্রব্যাদি দিতে পারিব, বাঁজারের অপর কোন 

ব্যক্তিই তাহা পারিবে না। আমার কথায় যদি আপনার বিশ্বাস 

না হয়, তাহা হইলে ছুই একটা দ্রব্যের ফরমাইদ আমাকে দিন, 
সেই দ্রব্য আনিয়া আমি আপনাকে প্রদান করি। আপনি 

বাজারে যাচাইয়া দেখুন, সেই দ্রব্যের মূল্য কত। তখন আপনি 
উহার মূল্য আমাকে প্রদান করিবেন। দেখিবেন, বাজার 
হইতেও কত কম মূল্যে আমি আমার দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকি |: 

“আমার কথায় তিনি প্রথমতঃ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন 
না বলিয়া অনুমান হইল। কিন্তু পরিশেষে আমাকে কহিলেন, 

“আচ্ছা» আপনি আমার নিমিত্ত এক থান ভাল কিংখাপ কাপড় 

আনিবেন।” 

“জমিদার মহাঁশয়ের এই কথ শুনিয়া আমি সেই দিবস 
আমার বাঁপায় চলিক্া আসিলাঁম ; এবং কিছু অর্থ সহ বড়বাজারে 

গধন করিয়া এক থান অতি উৎকৃষ্ট কিংখাঁপ কাপড় ক্রয় করিয়| 

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় পুনরায় সেই জমিদার মহাশয়ের বাড়ীতে 
গিয়া উপস্থিত হইলাম । আমার আনীত কিংখাগ দেখিয়া তাহার 

বেশ পসন্দ হইল, তিনি উহার দীম জিজ্ঞাস করিলেন। পা 
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"উত্তরে আমি কহিলাম, “এ কাপড়ের দাম আমি এখন 

বলিৰ না। এই কাপড় অগ্ত আপনার নিকট রহিল, আপনি ইহ! 
একবার বাঁজার যাঁচাইয়! দেখুন, দোঁকানদারগণ ইহার কি দাম 
বলিয়। দেয়। আমি কল্য সন্ধ্যার সময় পুনরায় আপনার নিকট 

আসিব, সেই সময় ইহার দাম আপনাকে বলিব 1, 

“আমার প্রস্তাবে জমিদার মহাশয় সম্মত হইলেন, আমিও সেই 
কাঁপড় সেই স্থানে বাখিয়া আপনার বাঁসায় প্রত্যাবর্তন করিলাম । 

"পরদিবস বৈকালে আমি পুনরায় জমিদার মহাশয়ের বাসার 

গিয়া! উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাঁকে দেখিয়৷ সেই কাপড়ের 
দাম জিজ্ঞাসা করিলেন। 

“তীহার কথার উত্তরে আমি কহিলাষ, “মহারাজ! ইহার 
দম আমি প্রথমে বলিব না, পশ্চাতে বলিব। এই কাপড় 
বাজারে যাঁচাইয়া ইহার কি দাম আপনি জানিয়াছেন, বা আপ- 
নিইবা। ইহার কি দাম দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা! আমি পূর্বে জানিতে 
ইচ্ছা করি। আপনি ইহা মনে করিবেন না যে, আপনি ইহার 

দাম আমার ন্যাধ্য দাম অপেক্ষা অধিক প্রদান করিলে, আমি 

গ্রহণ করিব। সেই কাপড়ের দীম এই কাগজে লিখিয়া আমি 

এই স্থানে রাখিয়! দিলাম, আমার স্তাঁধ্য দাম অপেক্ষা যদি আপনি 

_ অধিক দাম প্রদান করেন, তাহা! হইলে আমি অধিক গ্রহণ করিব 

না। আমার ন্যাধা দামই আমাকে আপনি প্রদান করিবেন ।, 

«এই বলিয়া যে দামে আমি সেই কিংখাপ ক্রয় করিয়া! আনিয়া- 
ছিলাম, তাহার অদ্ধেক দাম একখানি কাগজে লিখিয়া আমি 

সেই স্থানে রাখিয়া দ্রিলাম। আমার কথা শুনিয়া জমিদার 

মহাশয় আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সাহার কথার ভাবে 
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অনুমান হইল, কি্দরে সেই কাপড় লওয়া যাইতে পারে, তাহ! 

তিনি যাচাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি আমার কথায় আর কোনরূপ 
দ্বিরুক্তি ন! করিয়া যে দরে তিনি সেই কাপড় ক্রয় করিতে পারেন, 
তাহা আমাকে বলিলেন। আমি দেখিলাম, যেদরে আমি উহ! 

ক্রয় করিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা প্রীয় এক-চতুর্থ অংশ কম 

করিয়া উহার দাম বলিলেন । 

“তাহার কথা শুনিয়া আমি একটু কপট আনন প্রকাশ 

করিলাম ও কহিলাম, “আমি আজ প্রকৃতই একজন খবিদ্দার পাই- 
প্লাছি। যেব্যক্তি দ্রব্যের উপযুক্ত দাম না জানেন, তাহার সহিত 

কেনাবেচা করা যে কতদূর কষ্টকর কার্য, তাহা! যিনি করিয়া- 

ছেন, তিনিই বলিতে পারেন। আপনি যে দাম বলিয়াছেন, তাহ 
এই বস্ত্র প্রকৃত দাম) কিন্তু এই দ্রব্য কোন কারণ বশতঃ 

আমার কিছু কম মূল্যে ক্রয় কর! ছিল বলিয়াই, আমি আপনাকে 
আরও কম মূল্যে দিতে পাঁরিতেছি।, 

“এই বলিয়া যে কাগজে আমি উহার খরিদ মূল্যের অর্ধেক 
দাম লিখিয়! রাখিয়াছিলাম, সেই কাঁগজখানি তাহার হস্তে প্রদান 
করিলাম। আমার লিখিত দর দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হই- 

লেন, এবং আমার লিখিত মত সেই দ্রব্যের মূল্য তিনি তৎক্ষণাৎ 
আমাকে প্রদান করিলেন। ততদ্যতীত গাড়ি ভাঁড়! বলিয়া আর 

ছুই টাকা আমাকে দিয়া, অন্ত আর একটা দ্রব্যের ফরমাইস 
দিলেন। পরদিবন সেই দ্রবা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া তাহার 
নিকট লইয়া গেলাম, এবং আমার খরিদ মূল্য অপেক্ষাও কিছু 
কম মূল্যে উহা! আমি তাহার নিকট বিক্রয় করিলাম। ইহাতে 
তিনি আমার উপর আরও সন্তষ্ট হইয়া কহিলেন, “আপনি কেবলই : 
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কি বস্ত্রের কারবার করিয়া থাকেন, না৷ জহরত-আদিও বিক্রয় 
করেন ? 

“উত্তরে আমি কহিলাম, “বস্বাদি আমি অতি অন্ন পরিমাণেই 
বিক্রয়. করিয়া থাকি। আমার অধিক কারবার জহরতের। 

কেন মহাশয় আপনি আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? 
জমিদার । আমার কিছু জহরতের প্রয়োজন হইয়াছে; সেই 

নিমিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাদ! করিতেছি। 

“আমি তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার কত 

টাকার জহরতের প্রয়োজন হইবে ?” তাহার উত্তরে তিনি কহি- 
লেন, প্রায় দশ হাঁজার টাকার জহরতের প্রয়োজন ।, 

“আমি কহিলাম, “এ অতি সামান্ত কথা । আপনার কি কি 

ভ্রবের প্রয়োজন, তাহার একটী তালিকা প্রস্তত করিয়৷ আপনি 
আমাকে প্রদান করুন, আমি সেই তাঁলিক! অন্যায়ী জহরত 

আনিয়া আপনাকে প্রদান করিব। আপনি সেই সকল জহরত 
প্রথমে ষাঁচাই করিয়া দেখিবেন, এবং পরিশেষে তাহার মূল্য 
আমাকে প্রদান করিবেন । 

”আমার এই কথা শুনিয়া কি ম্কুল্যর কি কি জহ্রতের 

প্রয়োজন, তাহার একটা তালিকা! প্রস্তুত করিয়া জমিদার মহাশয় 

আমাকে প্রদান করিলেন। আমি সেই তালিক! গ্রহণ করিয়া 

তাহার একজন কর্মচারীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। সেই 
কশ্মচারী সর্বদা জমিদার মহাঁশয়ের নিকট থাকিতেন, এবং 

তিনি যাহা! বলিতেন, তাহা প্রায়ই তিনি শুনিতেন। আমি 
বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, জমিদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ 

হইবার পূর্বেই আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার 



রাণী না খুনী? ২৯ 

সহিত একরূপ বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলাম। যে দিবস জমিদার 

মহাশয়ের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়! কিছু অর্থ সংগ্রহ 

করিতে পারিতাম, সেই দিবস তাহা হইতে তীহাকেও কিছু অর্থ 

প্রদান করিতাম। সুতরাং জমিদীর মহাশয়ের নিবট হইতে 

সর্বদা যাহাতে আমি কিনু প্রাপ্ত হই, তিনি তাহাই করিতেন। 

“জমিদার মহাশর আমাকে জহরতের ফরমাইন দিলে 

পরই, তিনি জমিদার মহাশরকে কহিলেন, “বে ব্যক্তি এত টাকার 

জহরত আপনার নিকট আনয়ন করিবেন, তাহাকে উহার 

নিমিস্ত কিছু অগ্রিম টাকা দেওয়া কর্তর্য| কারণ, অগ্রিম কিছু 

টাকা প্রদান করিলে যতশীঘ্ব পারিবেনট ত লইয়া ইনি 

আপনার নিকট উপস্থিত হইবেন ।, 

_ প্কর্খচারীর কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় একখানি হাজার 
টাকার নোট বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। 

বলা বাহুল্য, সেই স্থান হইতে আসিবার সময় আমি কর্মচারীকে 
কিছু প্রদান করিরা আমিলাম। সেই কর্মচারীকে আমি মধ্যে 

মধ্যে কিছু কিছু প্রদান করিতাম বলিয়াই যে তিনি আমার 
উপর এতদূর অন্থগ্রহ করিতেন, তাহ! নহে। সময় সমর তাহাকে 
সঙ্গে ধরিয়া আমার বাসায় আনিতাম ও তাহাকে লইয়া আমি 
ও ত্রেলোক্য নানারূপ আমোদ-আহ্লাদ করিতাম। 

“সেই টাক! লইয়া আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম, 
এবং আপন বাসায় আসিয়া সেই টাকা ত্রেলোক্যের হস্তে গ্রদান 

করিলাম। এতগুলি টাকা আমি একবারে কোথায় পাইলাম, 

জিক্ঞানা৷ করায়, আমি ত্রেলোক্যকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার 

বলিলাম। আমার কথা শুনিয়। ভ্রেলোক্য কহিল, “তাহা হইলে 
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সেই জমিদার মহাঁশয়ের নিকট আর গমন করিবার প্রয়োজন 
কি? এই হাজার টাকায় এখন অনেক দিবস আমাদিগের 

চলিবে । 

“ত্রেলোক্যের কথার উত্তরে আমি কহিলাম, তাহা কি কখনও 

হইতে পারে। কারণ, জমিদার মহাশয়ের কন্মচারী আমাদিগের 

বাসা পধ্যন্ত অবগত আছেন। বিশেষতঃ যখন তাহারই কথায় 
বিশ্বাস করিয়। জমিদার ' মহাশয় আমাকে এই টাক! প্রদান 
করিয়াছেন, তখন তীাহাদিগের নিকট আর গমন না করিলে, 

সেই কর্ণচারীই নিতান্ত বিপরগরস্ত হইবেন। স্থতরাং তাহাকে 
অবমানিত করিয়া আমার সবিশেষ কোন ফল লাভ হইবে না। 

অধিকন্ত যদি তাহাদিগের সহিত প্রণয় রাখিয়া চলিতে পারি, 
তৰে এক সহম্র কেন, এরূপ কত সহজ্র টাকা আমি তীহাদিগের 

নিকট হইতে ক্রমে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব। তুমি যেরূপ 
প্রস্তাব করিতেছ, সেই প্রস্তাবে আমি কোনরূপেই সম্মত হইতে 

পারি না। কিন্ত আমি এক উপায় মনে মনে স্থির করিয়াছি। 

যাহা তাঁবিতেছি, তাহা যদি কার্যে পরিণত করিতে পারি, 

তাহা হইলে আমাঁদিগের লাঁভও যথেষ্ট হইবে, এবং সেই কর্ম 

চারী প্রভৃতি কাহার কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবন! থ।কিবে 

না। অথচ সেই জফিদার মহাশয়ের বাড়ীতে আমার খুব পসার 
থাকিবে । 

“এই বলিয়া আমি মনে মনে যাহা স্থির করিয়াছিলাম, তাহা 

ত্রেলোক্যকে বলিলাম। আমার কথা! শুনিয়া ত্রেলোক্য প্রথমতঃ 

একবারে হুতবুদ্ধি হইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল ও কহিল, 
এরূপ কাধ্য আমার দ্বারা ক্থনই হইবে পা।' কিন্তু সেকি 
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করিবে ? আমার প্রস্তাবে পরিশেষে তাহাকে সম্মত হইয়া আমাকে 

সর্মতোভাবে সাহাঁধ্য করিতে প্রস্তুত হইতে হইল। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

“পরদিবস অতি প্রত্যুষে আমি আমার বাসা হইতে বহির্গত 
হইয়া গেলাম । সহরের ভিতর নানাস্থানে অন্থসন্ধান করিয়া সুবিধা 

মত একটী বাড়ী দেখিতে পাইলাম। কোন গতিতে সেই 

বাড়ী ভাড়া করিতে পারিলে, আমার মনোৌবাঞ্চা পূর্ণ করিতে 
পারিব, এই ভাবিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই বাড়ীর মালিককে 
বাহির করিলাম। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ কেবলমাত্র 

সাতদিবসের নিমিত্ত সেই বাঁড়ী ভাড়া লইতে চাহিলাম। কিন্তু 

সামান্ত দিবসের নিমিত্ত সেই বাড়ী ভাড়া দিতে তিনি অসম্মত 
হওয়ায়, পরিশেষে একমাসের নিমিত্বই আমাকে সেই বাড়ী ভাড়া! 
লইতে হইল। কিন্তু ধাহাঁর বাড়ী, তিনি যে ইহাতেও স্াষ্য ভাড়। 
গ্রহণ করিলেন, তাহা নহে; নিয়মিত ভাড়া অপেক্ষা প্রায় 
দ্বিগুণ ভাড়া আমার নিকট হইতে অগ্রিম গ্রহণ করিয়া, তাহানু 

পর তিনি আমার হস্তে সেই বাড়ীর চাবি অর্পণ করিলেন। চাবি 
আনিয়া আমি সেই বাড়ী খুলিলাম, এবং কতকগুলি আদবাব 

ভাড়া করিয়! সেই দিবসেই উহার বৈঠকখানা সাজাইয়া ফেলিলাম। 
গৃহ সাজান হইয়া! গেলে, আমি আড়গোড়ায় গমন করিলাম। 

সেই স্থানে একখানি জুড়িগাড়ি ও একখানি কম্পাস গাড়ি 
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একদিবসের নিমিত্ত ভাড়। করিয়া তাহার অগ্রিম ভাড়া তাহী- 

দিগকে প্রদান করিলাম। তাহাদিগের সহিত আমার এইরূপ 

বন্দোবস্ত রহিল যে, পরদিবদ আমি. আড়গোঁড়ায় গমন করিয়া 

গাড়ি দুইথানি সঙ্গে করিয়া আনিব। 
"এই সকল কাঁধ্য সম্পন্ন করিতে আমার সমস্ত দিবস অতীত 

হইয়া গেল। সমস্ত দিবসের মধ্যে আমি আমার বাসায় আর 
কিরিতে পারিলাম না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, দেখিতে দেখিতে 

ক্রমে রাত্রি নয়টাও বাঁজিয়া গেল। রাত্রি নয়টার পর আমি আমার 

বাসায় ফিরিয়া গেলাম, এবং ত্রেলোকাকে সম্বোধন করিয়। 

কহিলাম, “আমি যে কাধ্যের নিমিত্ত অগ্ত প্রাতঃকালে বাড়ী 

হইতে বহির্গত হইয়। গিয়াছিলাম, তাহার সমস্তই ঠিক করিয়া 
আসিয়াছি। ঘর ভাড়া হইয়া গিয়াছে, এই দেখ তাহার চাঁবি। 
ঘর দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত করিয়াও রাখিয়াছি।” এই বলিয়া আমার 

পকেট হইতে সেই বাড়ীর চাঁবি বাহির করিয়৷ ভ্রেলোক্যের 
হস্তে প্রদান করিলাম । 

“আমার কথার উত্তরে ত্রেলোক্য কহিল, “চাঁবি ত দেখিলাম; 

কিন্ত কিরূপ স্থান ঠিক করিয়াছেন, চলুন একবার যাঁইয়। দেখিয়া 
আদি? | 

"ত্রিলৌক্যের সেই কথায় আমি তখন সম্মত হইলাম না, 

তাহাকে সেই রাত্রিতে আমি সেই স্থানে লইঞ্াা গেলাম না। 

কহিলাম, 'আজ রাত্রি অধিক হইয়াছে। বিশেষতঃ সেই স্থান 
নিকটেও নহে, অনেক দূরে । সেস্থানে গিয়া ফিরিয়া আসিতে 

আজ রাত্রি কাটিয়া যাইবে, অতএব এখন আর সে স্থানে যাইবার 

প্রয়োজন নাই। কল্য প্রাতঃকালে একবারে সুসজ্জিত হইয়া 
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আমার সহিত গমন করিও, সেই স্থানে তোমাকে রাখিয়া আমি 

গাড়ি প্রভৃতি আনিবার নিমিত্ত গমন করিব 1: 

"আমার কথায় ত্রেলোক্য সম্মত হইল, এবং আমার পুর্বব-. 
পরামর্শ অন্গসারে সে যাহাতে উত্তমরূপে সজ্জিত হইতে পারে, 

তাহার নিমিত্ত উত্তম উত্তম অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে 
তখন প্রবৃত্ত হইল । 

"্পরদিবন অতি প্রতযাষে উঠিয়া শ্নান আহারের কাধ্য শীত্ত 
শীপ্র সমাঁধ! করিয়া লইলাম। অন্ত স্থান হইতে বস্ত্রঅলঙ্কার 
প্রভৃতি যে সকল উত্তম উত্তম দ্রব্য ত্রিলোক্য চাহিয়া আনিয়া- 

ছিল, তাহার দ্বারা সেও উত্তমরূপে সজ্জিত হইল। তাহার পর 

আমি একখানি ঠিকা গাড়ি ভাকাইয়। আনিলাম, এবং আমর! 
উভয়েই উহাতে আরোহণ করিয়া আঁমাদিগের বাসা হইতে বহির্গত 
হইলাম। নানাপথ ও গলির ভিতর দিয়া অনেক দূর গমন করি- 
বার পর, একটা গলির ভিতর আঁমি যে নূতন বাড়ী ভাঁড় করিয়া- 
ছিলাম, সেই বাড়ীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। দরজার 
সন্ুখে গাড়ি লাগিলে, আমরা সেই গাড়ি হইতে অবতরণ করি- 
লাম। ,উহাঁর ভাড়া মিটাইয়া দিলে, গাঁড়িবান্ তাহার গাড়ি লইয়া 
প্রস্থান করিল। আমার নিকট সেই বাড়ীর যে চাবি ছিল, 
তাঁহার দ্বারা সেই বাড়ীর দরজ খুলিয়া আমর! উভয়েই তাহার 
ভিতর প্রবেশ করিলাম। বাড়ীর অবস্থা এবং সুসজ্জিত গৃহের 

অবস্থা দেখিয়া, 'ত্রেলোক্য অতিশয় সন্তষ্ট হইল। পরিশেষে 
ব্রেলোকা সেই বাঁড়ীর সদর দরজ! ভিতর হইতে বন্ধ করিয়। দিয়! 
সেই স্থুজ্জিত গৃহের একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া রহিল। 

আমি গাঁড়ি আনিবার মানসে সেই আড়গোড়াঁয় গমন করিলাম । 



৩৪ ারোগার দ্গ্তর, ৮১ম সংখ্যা । 

"আঁড়গোড়ার গমন করিবামাত্রই একখানি প্রকাণ্ড জুড়ি ও 

একখানি অতিশয় জ্রুতগামী কম্পাস গাড়ি আমি প্রাপ্ত হইলাম। 
সেই কম্পাস গাড়িতে উপবেশন করিয়াই জুড়ির সহিত আমি 

পূর্বোক্ত বাড়ীর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম । আমর! সেই 
স্থানে আগমন করিবামাত্রই ত্রৈলোক্য ভিতর হইতে সেই বাড়ীর 

দরজা খুলিয়। দিলে আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। গাড়ি 
ছইথানি বাড়ীর সম্ুখেই ফাড়াইয়া রহিল। 

“আমি বাড়ীর ভিতর গিয়া! প্রথমতঃ ত্রেলোক্যের সহিত 

উত্তমরূপে পরামর্শ অণটিয়৷ লইলাম। কিরূপ ভাবে আমাদিগকে 

কিকি করিতে হইবে, তাহীর সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে, আমি 
জুড়িগাড়ির সহিসদ্বয়কে নেই গাড়ির পরদা উত্তমরূপে ঢাকিয়া 

দিতে কহিলাম। সহিসঘ্ব্ন আমার কথা গুনিয়। উহার পরদা 

সকল এরূপ ভাবে ফেলিয়৷ দিল যে, উহার ভিতর বসিলে 
বাহিরের কোন লোক যে আরোহীকে কোনরূপে দেখিতে পাইৰে 
তাহার আর কোনরূপ সম্ভাবনা রহিল না। ইহার পরই ত্রেলোক্য 

বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া সেই জুড়িগাঁড়ির ভিতর গিয়৷ উপ- 
বেশন করিল। আমি বাড়ীর চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া সেই চাৰি 

ত্রেলোক্যের হস্তে প্রদান করিলাম। আমিও সেই কম্পাঁস 

গাড়িতে উঠিয়া বড়বাজার অভিমুখে উহাঁদ্িগকে গমন করিতে 
বলিলাম। আমার নির্দেশ মত উভয় গাঁড়িই একত্র বড়বাঁজার 

অভিমুখে গমন করিল । | 
“ক্রমে গাঁড়ি গিয়া বড়বাঁজারে উপস্থিত হইল, এবং রাঁমী- 

লাল যে দোকানের কর্মচারী ছিল, সেই দৌকাঁনের সন্দুখে গিয়। 
উতন্ধ গাঁড়িই খামিল। আমি গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া 



রাণী না খুনী? ৩৫ 

দৌকানের ভিতর প্রবেশ করিলাম, ত্রৈলোঁক্য গাড়ির ভিতরেই 
বসিয়া রহিল । 

"আমি দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া দৌকানদারকে 

কহিলাম, “একজন রাণী কতকগুলি জহরত ক্রয় করিবেন, আমি 

তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, তিনি দৌকাঁনের সম্মুখে 
গাড়ির ভিতর বসিয়া আছেন। তীহাকে ভাল ভাল কতকগুলি 

জহরত দেখাও, যদি কোন জহরত তাহার পসন্দ হয়, তাহা 

হইলে উনি তাহ! নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। ইহার নিকট কিছু 
বেচিতে পারিলে, আঁপনাদিগের বেশ ছুই পয়সা লাভ হইবে, 

আমারও কিছু উপার্জন হইবে। আমার বোঁধ হয়, উনি নিজে 
কোন দ্রব্যের মূল্য আপনাদিগকে জিজ্ঞাস! করিবেন না, কেবল 

দ্রব্য পসন্দ করিয়া দিবেন। দ্রব্য পসন্দ হইলে আমরা তাহার 
মূল্য যাহা বলিব, তাঁহাতেই উনি তাহা! গ্রহণ করিবেন। কিন্ত 
আপনাকে আমি পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিয়! দিতেছি যে, যদি 
কোন দ্রব্যের মূল্য উনি জিজ্ঞাসা করেন, তাহ! হইলে উহার মূল্য 
সেই সময় যেন খুব অধিক করিয়া বল! হয়|, 
“ছ্লোকানদাঁরকে এইরূপ শিখাইয়া! দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া 

আমি দোকানের বাহিরে আদিলাম, এবং সেই জুড়িগাড়ির নিকট 

দীড়াইয়। কহিলাম, “এই গাঁড়িতে রাণীজি আছেন, তিনি অনেক- 
গুলি জহরত ক্রয় করিবেন। আপনি এক একটা করিয়। জহরতের 

বাক্স তীহার হস্তে প্রদান করুন, ইহার মধ্যে যদি কোন দ্রব্য 

রাঁণীজির পসন্দ হয়, তাহা হইলে তাহার দর স্থির করিয়া দিয় 

উহার মূল্য গ্রহণ করিবেন আমার প্রস্তাবে দোকানদার সম্মত 
হইলেন, এবং এক একটা করিয়া নান! প্রকার জহরতের বাক্স 



৩৬ ঘ্বারোগার ত্বপগ্ুর, ৮ম সংখ্যা । 

রাণীজির হস্তে প্রদান করিতে লাগিলেন। দেই সকল জহরতের 

মধ্যে যে সকল জহরত রাণীজি পসন্দ করিলেন, বা যে সকল 

জহরত আমাদিগের লইয়া যাইবার পরামর্শ ছিল, সেই সকল 
জহরত ত্রৈলোক্য একটী একটা করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিতে 

লাগিল। এইরূপে কতকগুলি জহরত আনার হস্তে প্রদান 

করিবার পর আমাদিগের পূর্ব পরামর্শ অনুযারী ত্রৈলোক্য আমাকে 
কহিল, “আঁমি এখন বাসায় যাইতেছি। আপনি এই সকল জহরতের 
উপযুক্ত দাম দৌকানদীরের সহিত স্থির করিয়া আমার বাসায় 
লইয়া আসিবেন। আর হয় দোকানদারকে, না! হয় তাহার 

দোকানের অপর কোন একজন লোঁককে সেই সঙ্গে লইয়! যাই- 
বেন। আমার বাঁসার গেলেই, আমি হয় ইহার নগদ মূল্য প্রদান 
করিব, না হয় কোন ব্যাঙ্কের উপর একখানি চেক প্রদান 

করিব। আমার বোধ হয়, এই সকল জহরতের মূল্য আট দশ 

হাজার টাকার অধিক হইবে না। সুতরাং এই সকল সামান্ত 
দ্রব্যের মূল্য বাকী রাখিবার কোনরূপ প্রয়োজন দেখি ন1। 

আমাদিগকে কেবল এই মাত্র বলিবার পরই রাণীজি তাহার 
গাঁড়ি চাঁলাইতে কহিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই প্রকাণ্ড জুড়ি 
বড়বাজার অতিক্রম করিরা চলিয়া গেল । 

"ত্রেলাঁক্য গমন করিবার পর আমি সেই দোকানদারের 

সহিত একত্র বদিক়া যে সকল দ্রব্য ত্রৈলোক্য পমন্দ করিয়া 
গিয়াছিল, তাহার মূল্যের একটা তালিকা প্রস্তত করিলাম। 
তালিক। প্রস্তত হইলে, সেই জহরতগুলি লইয়া দৌকানদারকে 
রাঁণীজির বাসায় গমন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলাম; 

কিন্ত তিনি নিজে না৷ আসিয়া তাহার একজন অতিশয় বিশ্বাণী 



রাণী না! খুনী? ৩৭ 

কর্মচারী রাঁমজীলালকে আমার সহিত পাঠাইয়। দিলেন। তিনি 

সেই সকল গহনার সহিত আমার গাড়িতে আসিয়া উপবেশন 
করিলেন। 

“ত্রেলোক্য বড়বাঁজাঁর হইতে প্রত্যাগমন করিলে প্রায় একঘণ্টা! 

পরে আমি জহরতগুলির সহিত রামজীলালকে সঙ্গে করিয়া 

আমাদিগের সেই নূতন বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম । সেই স্থানে 
উপস্থিত হইয়াই আমি আমার সেই গাড়ি বিদায় করিয়া দিলাম । 
ইতিপূর্বে ্রিলোক্যও প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাহার জুড়ি 
বিদায় করিয়া দিয়াহিল। 

“রামজীলালকে সঙ্গে করিয়া আমি একবারে উপরে উঠিলাম | 
ষে ঘরটা উত্তমরূপে সাজান ছিল, সেই গৃহে তাহাকে বসাইয় 

ু্লুীর সহিত ছুই চাঁরিটা কথা কহিতেছি, এপ সমজ্ধ রাণীজি বা 

ত্রিলোক্য অন্ত ঘর হইতে আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। 

আমি রামজীলালের সম্মুখে ত্রলৌক্যকে কহিলাষ, “সমস্ত 

জহরতের দাম প্রায় দশ হাজার টাকা হইয়াছে । দোকানদার 
মহাশয় নিজে আসিতে পারেন নাই, তিনি তাহার এই বিশ্বাসী 
লোঁকক্কে জহরতের সহিত আপনার নিকট পাঁঠাইয়৷ দিয়াছেন ; 

কিন্ত ইহার মনিব ইহাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, অগ্রে টাকা ন! 
পাইলে এই সকল জহরত যেন কাহারও হস্তে প্রদান করা ন! 
হয়। কারণ, কলিকাতা জুয়াচোরে পরিপূর্ণ ।” 

“আমার এই কথা শুনিয়া রাঁরীজি দেই স্থানে উপবেশন 
ক্রিয়া রাঁমজীলালের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিল । দেই অব- 

কাঁশে আমি একবার নিম্নে গমন করিয়া! বাড়ীর ভিতর দিক্ 
হইতে সদর দরজা তালাবদ্ধ করিয়! দিয়া পুনরায় উপরে উঠিলাম। 



৩৮ ্বারোগার ঘগ্ুর, ৮১ম সংখ্যা । 

পরে যে স্থানে রামজীলাঁল বসিয়াছিলেন, তাহার এক পারে গিয়। 

উপবেশন করিলাম । 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 

“আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলে পর, ত্রৈলোক্য ওরফে 
রাঁণীজি, রামভীলালের নাম জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে রামজী- 

লান কহিল, পরাণীজি! আমার নাম রাঁষজীলাল ।” 
ব্রৈলোক্য। আমি যে সকল জহরত পসন্দ করিয়া দিয়া- 

ছিলাম, তুমি সেই সকল জহরতই আনিম়াছ ত? | 
রামভীলাল। আমি তাহাই আনিয়াছি। 

ব্রৈলৌক্য। উহার দীম কত হইয়াছে? 
রামভীলাল । প্রার দশ হাঁজার টাকা । 

ত্রেলোকা। তুমি কি কি দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ দেখি? 

রামজীলাল। রাণীজি! আমাকে ক্ষমা করিবেন । : আমার 

মনিবের আদেশ আছে যে, অগ্রে দাম না পাইলে এই সকল 
দ্রধা কাঁভার'ও হস্তে প্রদান করিতে পারিব না। | 

ত্রেলোক্য। এত সামান্ত টাকার নিমিত্ত তোৌমার মনিবের 

এত অবিশ্বীস ! 
রাঁমজীলাল। আপনাকে আমার কিছুমীত্র অবিশ্বাস নাই । 

আমার অপরাধ লইবেন না, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি 
সামীন্ত চাকর হুইয় কিরূপে মনিবের আদেশ লঙ্ঘন করিব? 
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ব্রলাক্য। তোমার. মনিবের এত অবিশ্বাস করিবার কারণ ? 

রামজীলাল। কয়েকবার জুয়াচোরের হস্তে পড়িয়া তিনি 

ঠকিয়াছেন, তাহাতেই আমাকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন। 

আপনি ত সবিশেষ জানেন যে, কলিকাতা সহর হুমাচোরগণের 

দ্বার! পরিপুর্ণ। 

“আমি এতক্ষণ পর্যন্ত স্থির ভাবে সেই স্থানে বসিয়াছিলাম, 
রামজীলালের এই সকল কথা শুনিয়া আমি আর স্থির থাঁকিতে 

পারিলাম না। রাগের ভাব প্রকাশ করিয়া রামজীলালকে কহিলাম, 
ভূমি জান না, কাহার সহিত কিরূপ ভাবে তুমি কথা কহিতেছ। 

তুমি জান, ফ্লাণীজি একটু রাগ করিলে তোমার মস্তক সহ এই 
বাটা হইতে প্রস্থান করা কঠিন হইবে ? 

“আমার এই কথা শুনিয়। রামজীলাল যেন একটু ভীত হইল; 
কিন্ত মনের ভাব গোপন করিয়া মুখে একটু সাহস দেখাইয়া 
কহিল, “কেন, আমি কি অন্তায় কথ! বলিযাছি যে, আমার এই 

বাটা হইতে মস্তক সহ বাহির হওয়া কঠিন হইয়। উঠিবে ? আমি 
কিচোর? ইহাকি ইংরাজের রাজত্ব নহে? অরাজকের মুলক 

বে, যুহার যাহা ইচ্ছা হইবে, অনায়াসেই তিনি তাহা করিবেন £ 

দর্শ হাজার টাকার জহরত বিক্রপ্ন না হইলে আমার মনিব এক- 

বারে গরিব হইয়া যাইবেন না! আমি জহ্রত বিক্রয় করিব ন"' 

চলিলাম।” এই বলিয়া রামজীলাল উঠিরা দাড়াইল। কি 

“রামজীলালের কথা শুনিয়া এবং তাহার অবস্থা দর্শন "পুলিস 

আমি নিতান্ত রাগের ভাব দেখাইয়। বলিলাম, ক! ছোট মুরিবে, 

কথা! রাণীজিকে এইরূপ ভাঁবে অবমাননা ! এ অবমাননা বে 

স্বচক্ষে দেখিয়া! কোনরূপেই সহ করিতে পারি না।, এই বলিব 
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আমার জুতা সহিত রামজীলালের বক্ষে সবলে এক পদাঘাত 

করিলাম । আমার লাথি খাইয়া! হতভাগ্য রামভীলাল চতুর্দিক 
অন্ধকার দেখিল, এবং সেই স্থানেই পড়িয়া গেল। পড়িবামাত্রই 

আমি দ্রুতগতি তাহার বুকের উপর উঠিয়া বল-পূর্ব্বক তাহাকে 
ধরিলাম। ্ 

“আমি তখন কি করিলাম? আপনার! যাহা কখনও শ্বপ্পেও 

ভাবেন নাই, আজ আমি তাহাই করিলাম। কেবলমাত্র একজন 

হ্বীলোকের সাহায্যে যে কাঁধ্য কখনও হইতে পারে বলিয়৷ আপ- 

নারা একবারও মনে স্থান দেন নাই, আজ আমি তাহাই করিলাম । 

দস্যু বা তন্করেরাও যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে মনে মনে দ্বণ! 

বোধ করে, আজ আমি তাহাই করিলাম। রাক্ষস বা পিশাচ- 

গণও যে কার্যের কথা শুনিলে আপনাপন কর্ণে অঙ্গুলি গ্রদান 

করে, আমি আজ তাহাই করিলাম। উঃ! যে কথা বলিতে 

এখন আমার করোধ হইয়। আদিতেছে, যে কথা বলিতে এখন 

আমার হদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, যে কথা বলতে কোনরূপেই 
এখন আমি আমার চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, সেই 

মম আমি তাহাই কাধ্যে পরিণত করিয়াছিলাম। যে মহাপাপের 
আদি নাই, অন্ত নাই, যে মহাঁপাপের কথা শুনিলেও মহাপাপ 
পন্ম, আমি সেই সমস সেই মহাপাপে লিপ্ত হইতে কোনরূপেই 

'খুখ হইলাম না। বিনা-কারণে ও বিনা-দোষে সেই নিরীহ, 
এটউশ/ নিঃসহাক় বাক্তির উপন্ন সবলে প| দিয়! ফাড়াইলাম, 

+ ষপধ্স্ত তাহার প্রাণবামু একবারে শেষ না হইয়া গেল, 
₹ পযন্ত আর পা উঠাইলাম না। ত্রেলোক্যও বল-পুর্ববক 

তাহার পা দুইথানি চাপিয়! ধরিয়া আমার এই মহাপাপের 
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সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করিল। সামান্ত টাকার লোভে দেখিতে 

দেখিতে এই ভয়ানক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমাধা করিলাম ! 
“এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সমাধা হইবার পর, রামভ্ীলালের 

মৃতদেহের উপর আমার দৃষ্টি একবার পতিত হইল 1 সেই দৃষ্টির 
সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণকালের নিমিভ আমার মনের ভাবও সবিশেষরূণপে 

পরিবন্তিত হইয়া গেল। চক্ষু দিয়া বিন্দুপাঁত হইল, সামান্য টাকার 
উপর দ্বণা জন্মিল) পরকালের ভীষণ ভাবনা আসিয়। হৃদয় 

অধিকার করিল। কিন্তু অধিকক্ষণ পর্যন্ত এভাব আমার হৃদয়ে 

স্থান পাইতে দিলাম নী। পরক্ষণেই আবার সে ভাব দূরে পলায়ন 
করিল। রাঁমজীলালের সমভিব্যাহারে যে সকল জহরত ছিল, 

তাহার সমস্তগুলি তখন আমরা অপহরণ করিলাম । 

প্রামজীলালের মৃতদেহ লইয়া তখন আমরা কি করিব, মনে 
সেই ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার ভাঁবিলাম, রাত্রি- 
কালে উহ্ধার মুতদেহ টানিষা রাস্তায় ফেলিয়া দিব; কিন্তু তাহা 

বিপদ-জনক বলিয়া মনে হইল। পুনরায় ভাবিলাম, একমাস 
পর্যযস্ত খালি-বাড়ীর ভিতর এই মৃতদেহ আবদ্ধ থাকিলেই সকল 
গোল মিটিয়া! যাইবে ঃ একমাস পরে উহ! দেখিয়া কেহই বুঝিতে 
পারিবে না যে, উহ কাহার মৃতদেহ। সুতরাং আমাদিগের 

বিপদের সম্ভাবনা অতি অল্লই থাঁকিবে। কিন্তু পরিশেষে মনে 
হইল, ছুই চারিদিবসের মধ্যেই এই মুতদেহ পচিয়। যখন ভয়ানক 

ুর্ন্ধ চতুর্দিকে বহির্গত হইতে আরম্ভ হইবে, তখন পুলিস 
আসিয়৷ নিশ্চয়ই এই বাঁড়ী খুলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে, 
এবং সম্ুখেই মৃতদেহ দেখিতে পাই! অনুসন্ধীনে প্রবৃত্ত হইবে । 
এরূপ অবস্থায় সকল কথ প্রকাশ হইয়া পড়িযাঁরই সম্পূর্ণরূপ 
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সম্ভাবনা । মনে মনে এইক্ধপ নান! বিষয়ের কল্পনা করিয়া পরি- 
শেষে একটা উপায় বাহির করিলাম। আমি ও ভ্রেলোক্য উভয়ে 
মিলিয়া রাঁমজীলালের মৃতদেহ উপর হইতে নীচে নাঁমাইলাম, 
এবং নীচের একথাঁনি গৃহের মেঝের উপর যে সকল পাঁথর 

বসান ছিল, অনেক কষ্টে তাঁহার তিন চারিখাঁনি উঠাইয়া ফেলি- 

লাম। পরে সেই স্থান হইতে মৃত্তিকা উঠাইয়া ক্রমে একটা 

প্রশস্ত গহ্বর খনন করিলাম । তখন রামজীলালের মুতদেহ সেই 

গর্তের ভিতর উত্তমরূপে পুতিরা ফেলিলাম। তাঁহার উপর যতদূর 
মৃত্তিকা ধরিতে পারে, তাহা উত্তমরূপে ছুরমুস করিয়া বসাইয়া 

দিয়া, যে প্রস্তর চারিখানি উঠাইয়। ফেলিয়াছিলাম, তাহাও 
উত্তমরূপে তাহাঁর উপর বসাইয়া দিলাম। এই সকল কার্য 

সম্পন্ন করিতে আমাদিগের অতিশয় পরিশ্রম হইল সত্য ; কিন্ত 
এই কাধ্য সম্পন্ন করিবার উপযোগী দ্রব্যাদির নিমি্ভ আমাঁদিগের 

কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইল না। চুন, স্ুরকি, সাঁবল, কোঁদালী, 

হুরসুস প্রভৃতি আমাদিগের যে কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইল, 
তাহার সমস্তই আমরা সেই বাড়ীর একখানি গৃহের ভিতর 

প্রাপ্ত হইলাম।' সেই বাড়ী প্রস্তুত করিবার সমক্ব বে সকল 
নত্াদি ব্যবহৃত হইয়াছিল, এবং চুন, সুরকি, বালী প্রভাতি যে 
সকল দ্রব্য উদ্ত্ত হইয়াছিল, তাহার সমস্তই সেই গৃহের ভিতর 
রক্ষিত ছিল। কলেও সমস্ত দিবস জল ছিল। সুতরাং কোঁন 

দ্রবই আমাদিগের অপর কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে 

হইল না। কিন্তু সেই কাধ্য সমাধা করিতে করিতে আমাদিগের 
সমস্ত দিবল অতিবাহিত হইয়া গেল। মৃতদেহ প্রোথিত হইবার 

পর, বে সকল মৃত্তিকা প্রভৃতি উদ্ধত্ত হইয়াছিল, তাহ! সেই গৃহ 
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হইতে বাহির করিয়া স্থানান্তরে রাখিয়া! দিলাম। সেই গৃহখানি 
এরূপ ভাবে পরিষ্কার করিয়া রাখিলাম যে, উহার অবস্থা দেখিয়। 

কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ না হয়। 

“রামজীলালের মৃতদেহ এইরূপে যৃত্তিকার ভিতর প্রোথিত 

করিয়া, ঘর সাঁজাইবার যে সকল দ্রব্য যে স্থান হইতে ভাড়া 

করিয়া আন হইয়াছিল, সেই সকল দ্রব্য ভাড়া সমেত সেই স্থানে 
পাঠাইয়া দিলাম, এবং সেই বাড়ীর সদর দরজাঁয় তালাবদ্ধ করিয়৷ 
একখানি ঠিক! গাড়ি আনিয়া আমর! সে দিবস দেই স্থান হইতে 
আপন বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বল! বহুল্য, যে সকল জহরত 

আমরা রামজীলালের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা 
আমাদিগের সঙ্গে আনিতে ভূলিলাম না। 

“পরদিবস অতি প্রত্যুষে আমি সেই জহরতগুলি এবং সেই 
বাড়ীর চাবি লইয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়। গেলাম। ধাহাঁর 
বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলাম, তাহাকে যাহা বলিয়! চাবি ফিরাঁইয়া দিয়া 
আসিয়াছিলাম, তাহ! আপনি পূর্বেই সেই বাড়ীওয়ালার নিকট হইতে 
অবগত হইয়াছেন। বাড়ীর চাবি ফিরাইয়া দিয়া সেই জহরতগুলি 
নেই পশ্চিমদেশীয় জমিদীর মহাশয়ের নিকট লইয়া গেলাম। তিনি 

যেরূপ ভাঁবের জহুর্ত আনিবার নিমিত্ত আমাকে ফরমাইস করিয়া- 

ছিলেন, ঠিক সেই মত জহরত দেখিয়া অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন। 

সমস্ত দ্রব্ই তাহার পসন্দ হইল। তিনি সেই সকল দ্রব্য 

গ্রহণ করিয়া তাহার দাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার 
কথার উত্তরে আমি কহিলাম, “এই সকল দ্রব্য দশ বার হাজার 
টাকার কম আমরা কাহারও নিকট বিক্রয় করি না; কিন্ত 

আপনার নিকট আমাঁদিগের অনেক দ্রব্য বিক্রয় হইবার আশা 
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আছে, অথচ কোন্ দ্রব্যের কি মূল্য, তাহাও আপনি উত্তমরূপে 
বুঝিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় এ সামান্ত বিষয় লইয়া আমার 
আর কিছুই বলিবার আবশ্তক নাই। বিবেচনা করিয়া আপনি 
আমাকে যে মূল্য বলিয়া! দিবেন, আমি সেই মুল্যেই উহ! আপনাকে 
প্রদান করিব ।” 

“আমার কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় সেই জহরতগুলি আর 
একবার উত্তমরূপে দেখিলেন ও কহিলেন, “আমার বিবেচনায় 

এই সকল দ্রব্যের মূল্য নয় হাজার টাকার অধিক বলিয়া অন্ধ- 
মান হয় না।' | 

“তাহার কথ! শুনিয়া আমি কহিলাম, “আপনি যে দাম বলিয়া- 

ছেন, তাহা প্রায় ঠিকই হইয়াছে । এই সকল দ্রব্য আমার নয় 
হাজার টাকায় খরিদ । সেই মূল্যেও আমি উহা আপনাকে বিক্রয় 
করিতে পারি। ইহাতে আমার আর এক পয়সাও লাভ হয় না। 

“আমার কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় আর কোন কথা 

কহিলেন না। আমাঁকে এক হাজার টাকা পূর্বেই প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, এখন বক্রী আট হাজার টাকার নোট আনিয়া আমার 

হস্তে সেই দ্রব্যের মূল্য বলিয়া! প্রদান করিলেন। তদ্যতীত 
আঁমার লাভ ও পারিশ্রমিক বলিয়া আরও দুইশত টাকা আমাকে 
দিলেন। 

“তিনি আমাঁকে যাহা প্রদান করিলেন, তাহা! নগদ টাকা 

নহে; নম্বরী-নোট। কতকগুলি হাঁজার টাক। করিয়া, ও কতক- 
খুলি একশত টাঁকার হিসাবে। আমি সেই নোটগুলি গ্রহণ 
করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া আদিলাম, এবং সমন্তই ব্রেলোকোর 
হন্তে প্রদান করিলীম। সে দিৰস আর কোন স্থানে গমন করিতে 
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বাঅপর কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হইল নাঁ। মনে 

কেমন একরূপ হছূর্তাবনা আপিয়া উপস্থিত হইল। এই সকল 
কথা যর্দি কোনরূপে প্রকাশ হইয়! পড়ে, তাহা! হইলে আমাকে 

কি বলিতে হইবে, বা কোন্ উপায়ই বা অবলম্বন করিতে হইবে! 
এইরূপে নানা প্রকার পরামর্শ করিতে করিতে দেই রাত্বি 

অতিবাহিত করিলাম । 

“পরদিবন দিব! দশটার সময় সেই নোটগুলি সঙ্গে লইয়া, 

পুনরায় আমি আমার বাদা হইতে বহির্গত হইলাম, এবং 

করেন্সি আফিনে গমন করিয়া সেই স্থানে সেই নোট গুলি প্রদান 

করিয়া, তাহার পরিবর্তে কতকগুলি দশ টাকার নোট ও কতক- 

গুলি নগদ টাকা গ্রহণ করিলাম । নোটের পৃষ্ঠে নাম লিখিয়! 

দিতে বলায়, আমি রামজীলালের নাম ও বড়বাজারের ঠিকানা 
লিখিয়! দিলাম । বল! বাহুলা, আমি আমার নাম ও ঠিকানা ন 
দিয়। রামজীলালের নামেই সেই নোট ভাঙ্গাইয়া আনিয়াছিলাম। 

যাহা হউক, উল্ত সমস্ত টাকাই ত্রেলোক্যের হস্তে প্রদান করিলাম 1” 

আমি। ত্রেলোক্য সেই সকল টাকা কোথায় বাখিয়াছে ? 

কালী। তাহা আমি বলিতে পারি না। সেই সকল টাকা 

একটা পিস্তলের কললীর মধ্যে পুরিতে আমি দেখিয়াছি ; কিনব 
পরিশেষে উহা! যে কোথায় রাখিয়াছে, তাহা! আমি বলিতে পারি 

না। কিন্তআমি শুনিরাছিলাম যে, ত্রলোক্য উহা! কোন স্থানে 
মুত্তিকার মধ্যে পুতিয়৷ রাখিয়াছে। 

আমি। তাহার পর ? 

কালী। ইহার পর কয়েকদিবস পর্য্স্ত আর কোনরূপ গোল- 

যোগ শুনিতে পাইলাম না। তাহার পর পুলিসের লোক আনিয়! 
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অন্থসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে আমি যাহা বলিয়া- 

ছিলাম, তাহা আপনি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছেন। যে সকল 
নোট আমি জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়া, করেন্সি 
আফিস হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিয়াছিলাম, সেই সকল নোট 
রামজীলাল লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, এই কথাই কর্মচারী- 

গণকে বলিয়াছিলাম। তাহা ও করেন্সি আফিসে অন্সন্ধান করিয়! 

আপনারা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন যে, রামজীলালই সেই 
নোট ভাঙ্গাইয়া লইয়! গিয়াছে । ইহার পরই রামজীলালের নামে 
ওয়ারেন্ট বাহির হয়। 

“যে মাজিষ্রেট সাহেব রামজীলালের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির 
করিবার আদেশ প্রদান করেন, তিনি কেবলমাত্র আমার সাক্ষ্য 

ও করেন্দি আফিসের একটা বাবুর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াই সন্ধষ্ট 
হন, অপর কোন বিষয় অনুসন্ধান না করিয়াই ওয়ারেপ্ট প্রদান 
করেন। তাহার পর আর থাহা ঘটিয়াছিল, তাহা জাপনি 

স্বহস্তেই করিয়াছেন ।” 
কালীবাঁবুর কথা শুনিষ্া এই মৌকদ্দমার অবস্থা আমর! অতি 

পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলাম। তখন আমরা কাঁলীবাবু ও 

ভ্রেলোক্য উভয়কেই এই মোকদমার আদামী করিলাম । পুর্বোক্ত 
সেই সকল টাকা ভ্রৈলোক্য কাঁলীবাবুর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া 

ধে কোথায় রাখিয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত ভ্রেলোক্যকে 

লইয়৷ সবিশেষরূপে পীড়াগীড়ি করিলাম, তাহার ঘর বাড়ী খু'ড়িয়া 

উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কোনরূপেই সেই টাক! 
বাহির করিতে পারিলীম না । কালীবাঁবুও সেই সম্বন্ধে আর কোন 

কথ বলিতে পারিল না, বা বলিল না। 
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মোকদদম! প্রথমতঃ মাজিস্র্টে সাহেবের নিকট প্রেরিত হইল। 

কেবলমাত্র কালীবাবুর কথ! ব্যতীত ত্রলোক্যের বিপক্ষে আর 

কোনরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। কালীবাঁবু থে 

বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, তাহার অধিকারীকে যখন বলিলাম, 
"আপনি আপনার এই ভাড়াটিয়া বাঁটাতে এই ত্রৈলোক্যকে 
কখনও আসিতে দেখিয়াছিলেন 1” তখন তিনি তাহার কিছুই 

বলিতে পারিলেন না । কেবলমাত্র ইহাই বলিলেন, “আমার 
নিকট হইতে কালীবাবু আমার বাঁটীর চাবি লইয়া আসিলে, 
আমার বাটাতে কেহ আসিয়া বাস করিয়াছিল কি না, তাহ৷ 

জানি না, বা দেখি নাই ।” জহরতের দোঁকানেরও কোন ব্যক্তিই 
রাণীজিকে দেখে নাই; স্থুতরাঁং কেহই ভ্রেলোকাকে সেনাক্ত 

করিতে পারিল না। সহিস-কোচবান্ দোকানদার প্রতিও কেহই 
ত্রৈলোক্যকে বাণীজি বলিয়। চিনিতে পাঁরিল না । সুতরাং মাজিষ্টেট 

সাহেবের নিকট হইতে সে যাত্রা ভ্রৈলোক্য নিষ্কৃতি লাভ করিল। 
কালীবাবুর নিষ্কৃতির উপায় রহিল না। প্রথমতঃ কালী 

বাবু বাড়ীগয়ালার নিকট একমাসের বন্দোৌবস্তে বাটী ভাড়া লইয়া 

চাবিটা লই আপিয়াছিল বটে; কিন্তু ছুই তিনদিবসের মধ্যেই 
বাটীর প্রয়োজন হুইল না৷ বলিয়া, সেই চাবি প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। 

সেই ছুই তিনদিবসের মধোই সেই বীভৎস-কাঁও সকলের অজ্ঞাত" 
সাবে কালীবাবু কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল, একথ! ত দোষী নিজ 
মুখেই ব্যক্ত করিয়াছিল। অধিকন্ত বাড়ীওয়ালা, সহিস-কোচবান্ 
প্রভৃতির সাক্ষ্যে ও সেনাক্তে তাহা একরূপ প্রমাঁণীকুত হইল; 
চাক্ষুষ প্রমাণ ন! থাকিলেও, ঘটনা-পরম্পরাঁয় অবিরোধী সমবায়ত্ 

প্রমাণে কালীবাবু দৌষ-মুক্ত হইতে সমর্থ হইল না! । আড়গোড়ায় 
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গিয়া ধাহার নিকট গাড়ি ভাঁড় করিয়া! ভাড়ার টাকা জম! দিয়া- 
ছিল, কালীবাবু তাহা কর্তৃকও পরিচিত হইল) সহিস-কোঁচবান্ 
ত চিনিয়াই ছিল। জহরতের দোকানের মালিক ও আমলাগণ 

কালীবাবুকে সবিশেষরূপেই চিনিয়াছিলেন ; করেন্সি আফিসে 
ধহার নিকট হইতে নম্বরী-নোট বদ্লাইয়! কালীবাবু খুচরা নোট 
ও নগদ টাঁকা লইয়া বামজীলালের নাঁম ও ঠিকানা লিখিয়া দিয়া- 

ছিল, তিনিও কাঁলীবাবুকে ভাল করিয়৷ দেখিয়া বলিলেন যে, এই 
ব্যক্তিই রামজীলালের নাম ও ঠিকানা লিখিয়!৷ আট হাজার টাকার 
নম্বরী-নোঁট ভাগ্গাইয়! লইয়াছিল। এইরূপে বিধাতার চক্রে পড়িয়! 
আজ কালীবাবু আর উদ্ধার পাইল না । 

যথাক্রমে কালীবাবুর মোঁকদ্দমা মাঁজিত্রেটি সাহেব দায়রা 

পাঠাইয়। দিলেন। সেই স্থানে জুরির বিচারে কালীবাবু হত্যাপরাধে 

দোষী সাবাস্ত হইল, এবং তাহার কারধ্যের উপযুক্ত দণ্ড ই প্রা্থ 
হইল। বিচারে তাহার ফাসির হুকুম হইল। &* 

সম্পুর্ণ । 

লি তত ভাপা লট এ লাল রেপ শব সত কো জি শত আসি ক আসি পপ এও ৬ লিনা প ৬. চ ৬. ১ জর রি টা ৬০ এটি ও অলি ছি সালা জর ০১8 ৬ অনি 

* মাঘ মাসের সংখ্যা, 

“রকম রকম |৮ 
( অর্থাৎ জুম়্াচুরির অদ্ভুত অদ্ভূত বৃতীস্ত! ) 

যন্ত্স্থ। 



0 2৩হাছছ ৩15৪ ৩, 8০. দারোগায় দ্র ৮২ম সংখ্যা। 

নকম রকম। 
€ অর্থাৎ জুয়াচুরির অদ্ভুত অন্তত বৃত্তান্ত! ) 

80009৬5 
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মকম নকম। 

জুচন|। 

এই কলিকাতা! সহর জুয়াচোরে পূর্ণ, একথা প্রায়ই সর্বদা 
সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যাঁয়। প্ররুত-পক্ষে কলিকাতা 
একবারে জুয়াচোরে পরিপূর্ণ না হইলেও, ইহা যে অনেক জুয়ী- 
চোরের আবাস স্থল, সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

এখানে অনেক জুয়াচোর অনেকরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া নিত্য 

যেকত নিরীহ লোকগণকে প্রতারিত করিতেছে, তাহার সংখ্যা 

কে করে? কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, যে সকল পুরাতন 

জুয়াচুরির কৌশল অবলম্বন করিয়া জুক্বাচোরগণ নিত্য লৌকগণকে 

ঠকাইয়া থাঁকে, সেই সকল পুরাতন কৌশল-জালে এখনও নিত্য 

অনেক লোঁক পতিত হইতেছেন। আপনা হইতে সতর্ক হইত্তে 
না পাঁরিলে, জুয়াচৌরগণ কর্তৃক প্রতারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্তাবনা। 
এই নিমিত্তই আমি মধ্যে মধ্যে বিস্তর জুয়াচুরির বিবরণ এই 
দারোগার দপ্তরে বর্ণন করিয়া সর্বসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়া 
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থাকি। আমার লিখিত জুয়াঁচুরির বিষয় পাঠ করিয়া, অনেক 
পাঠক মধ্যে মধ্যে জুয়াচোরগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়] 

থাকেন, একথাঁও অনেক সময় আমি সেই সমস্ত পাঠকগণের 

প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। তথাপি নিরীহ মফঃম্বল-বাসীগণের 

মধ্যে অনেকেই কলিকাতীয় আসিয়া জুয়াচোরগণ কর্তৃক এখনও 

প্রতারিত হইতেছেন ! তীহাঁদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার অভিলাঁষে, 
যে সকল জুরাচুরি সর্বক্ষণ কলিকাতায় চলিতেছে, তাহার মধ্য 

হইতে কয়েকটামাত্র এই স্থানে বর্ণনা করিলাম। এই সকল 
বিষয় সবিশেষরূপ সুখ-পাঠা না হইলেও, আশা করি, পাঠক 

মহাশয়গণ জুয়াচোরগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসেই 
অন্ততঃ একবার ইহা সবিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। 

কেবল এগুলিই বাঁ কেন, এ পর্যন্ত আমি জুয়াঁডুরির যে সকল 
কৌশল ইতিপূর্ব্ণে বর্ণন করিয়াছি, এবং ভবিষ্যতে আরও থে 

সকল বর্ণন করিব, সেই সকল বিষয় উত্তমরূপে অবগত থাকিলে 
জুষাচোঁরগণ সহজে তীহাদিগের নিকট আমিতে সমর্থ হইবে 
না। অথচ এই সকল বিষয় পাঠ করিয়া যত লোক জুয়াচোরের 

হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাত করিবেন, আমি ততই আমার পরিশ্রম 
সার্থক মনে করিব। | 



(১) ডাকের চরি। 

ডাকঘরে আজকাল অনেক প্রকারের চুরি ও জুয়াচুরি আরম্ভ 

হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই প্রবন্ধে আমি ছুইটী বিষয় আজ 
পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি। এই ছুইটী বিষ 
আইন অনুসারে চুরি হইলেও, ইহাকে জুয়াচুরির শ্রেণী-তৃত্তু 
করাই কর্তব্য। উভয়কেই এক কথাঁয় ডাকের চিঠি চুরি বলা 
যাইতে পারে; কিন্তু আমি উহার নাম এইরূপ প্রভেদ করিলাম 
বথা )---(ক) চিঠিতে জুয়াচুরি। (খ) হুণ্ডিতে জুয়াচুরি । 

লেট 

(ক) চিঠিতে জুয়াচুরি। 

গৌবিন্দচন্দ্র একজন পুরাতন জুযাঁচোর। অনেক সময় অনেক 

জুয়াটুরি ব্যবসা অবলম্বন করিয়া সে মফঃস্বলের অনেক লোরুকে 
একাল পর্য্যন্ত ঠকাইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু নিজে কিছুমাত্র 
সংস্থান করিয়। উঠিতে পাঁরে নাই। সে অসৎ উপায় অবলম্বন 
করিয়া যাহা! কিছু উপার্জন করে, তাহার ব্যয়ও প্রায় সেই- 

রূপেই হইয়া থাকে । তবে তাহার লাভের মধ্যে কেবল এইমাত্র 
দেখিতে পাই যে, কোন কোন সময় ছুই বেল! অন্নের সংস্থান 
হয়) কিন্ত কোন কোন সময় আবার তাহাঁও হয় না। কখন কখন্ 
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গাড়ি ঘোড়ীয় চড়িয়া॥ কখন বা টম্টম্ হাঁকাইয়া, কলিকাতার 

রাস্তায় সে ছুটাছুটী করিয়া থাকে, কখন বা মলিন বসতে শরীর আবৃত 
করিয়া চটিজুতা পরিয়! রাস্তায় গমন করিবার কালীন, পূর্বব- 
নিয়োজিত সহিস-কোচবাঁনগণের বেতন বাকী থাক! প্রধুক্ত, 

তাহাদের নিকট “মুমধুর” বাক্য অরবণ করিয়া থাকে, বা কখন 
কখন ভাহাঁদিগের “আদরের” চড় চাঁপড় সহা করিয়। ধীরে ধীরে 

আপন পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইতে থাকে । কখন বাঁ বেশ্ঠা-পল্লীর ভিতর 

গমন করিয়া স্থরাঁদেবীর প্রকট-শিষ্য হইয়! বার-নারীদিগের “সুমধুর 
আদরের” প্রেম-সাগরে সন্তরণ করিয়া থাকে, কথন বা তাহা - 

দিগের দেনা পরিশোধ করিতে না পারিয়া হাসিতে হাসিতে 

তাহাদিগের “আদর-মিশ্রিত” পাছুকার ধুলি সকল আপন মস্তক 

হইতে ঝাঁড়িতে ঝাড়িতে স্থানান্তরে প্রস্থান করে। গৌঁবিন্ব 

চন্দ্র এইরূপে কলিকাতাঁর ভিতর অনেক দিবস পর্যন্ত আপনার 

লীলা খেলা করিয়া আসিতেছে । তাহার এইক্ধপ লীল! খেলা 
করিতে যে সকল অর্থ ব্যফিত হয়, তাঁহার সমস্তই জুয়াচুরি-লক্ধ। 
সে অনেকরূপ জুয়াচুরির নূতন উপাঁয় বাহির করিয়া অনেক 
লোককে ঠকাইয়াছে, এবং ক্রমে সেই সকল জুযাচুরির বিষয় 
অনেকে অবগত হইবার সঙ্কে সঙ্গে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপর 

উপায় অবলম্বন করিয়াছে। আজকাল নে যে জুয়াচুরির উপায় 

অবলম্বন করিয়া আপনার খরচ-পত্রের সংস্থান করিতেছে, তাহার 

বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। 

গোবিন্দ যে স্থানে বাদ করে, সেই স্থানে পোষটাফিসের ষে 
পিয়ন চিঠি-পত্র বিলি করিয়া থাকে, তাহার সহিত একটু 

আলাপ করিবার মানসে সে প্রথমতঃ সুযোগ অন্ধসন্ধান করে। 
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ক্রমে ক্রমে এক একজন করিয়া ছুইজন পিয়নের সহিত উত্তমরূপ 

আলাপ করিয়া লয়। কোন স্থান হুইতে তাহার পত্র আসিলে 

যে পিয়ন সেই পত্র তাহাকে প্রদান করিতে যাইত, তাহাকে 

প্রায়ই ছুই চারি আনা পারিতোষিক না দিয়া গোবিন্দ ছাঁড়িত না । 
তদ্যতীত পুজা-পার্বণে প্রায়ই তাহাদিগকে ডাকিয়া বকৃসিস্ 

বলিয়া কিছু না কিছু প্রদান করিত। এইরূপে কিছু দিবসের 
মধ্যেই পিয়নদ্বয়কে এরূপ ভাবে আপনার বশীভূত করিয়া লইল 
যে, গোঁবিন্দ যাহা! বলিত, তাহার! তাহাই শুনিত। পিয়নঘ় 
কোন পত্রাদি তাহার নিকট বিলি করিতে আসিলে, তখন প্রায়ই 

তাহাদিগের নিকট অপরের যে সকল পত্র থাকিত, তাহার 

শিরোনামা, ও পোষ্টকার্ড হইলে তাহাতে যাঁহা লেখা থাকিত, 
গোবিন্দ তাহ! পড়িয়া লইত। কেনে সে এইরূপ ভাবে চিঠি- 

পত্র পড়িয়া দেখিত, ডাঁকপিগ্ননদ্বয় তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে 

পারিত না। পাঠ সমাপ্ত হইলে কিছু পারিতোধিকের সহিত 
সেই সকল পত্র পুনরায় ডাঁকপিয়নের হস্তে প্রদান করিত। 

তাহারা সেই সকল পত্র লইয়া, যে যেস্থানে বিলি করা আবশ্যক, 
পরে সেই সেই স্থানে তাহা বিলি করিত। এ্রইরূপে কিছু দিবস 
অতিবাহিত হইয়া গেলে, একদিবন গোবিন্দ উহাদিগের একজন 

পিয়নকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোঁমরা যে সকল পত্র বিলি করি৷ 

থাঁক, তাহাদের মধ্যে যদি কোঁন পত্র তোমাঁদিগের হস্ত হইতে 
হাঁরাইয়| যাঁয়, তাহ! হইলে তোমাদিগকে কি কোনরূপ দণ্ড গ্রহণ 

করিতে হয় ?” 
পিয়ন। পোষ্টকার্ড বা যে সকল পত্রে টিকিট দেওয়া আছে, 

তাহ! হারাইয়া গেলে, আমাদিগকে কোনরূপ দণ্ড লইতে হরর 
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না) কারণ, সেই সকল পত্রের কোনরূপ হিসাব থাকে না । 
উহাদের মধ্যে কোন পত্র যদি আমরা হারাইয়া ফেলি, তাহা 

হইলে আমরা উহা! হাঁরাইয়া ফেলিয়াছি, কি বিলি করিয়াছি, তাহা 
কিরূপে জানিতে পারা যাইবে? কারণ, সে সকল বিলি হইলে, 
তাহনর জন্ত কেহ সহিও করেন না, বা! কেহ পয়সাও দেন না। 

গোবিনদ। আর যে সকল পত্র বেয়ারিং? 
পিয়ন। তাহা! হারাইয়া গেলেও সবিশেষ কোনরূপ ক্ষতি 

হয় না। সেই পত্রের মাশুল চারি পয়সা ঘর হইতে দিলেই 
সকল গোল মিটিয়! যায়। 

" গোবিন্দ। এরূপ অবস্থায় একজনের পত্র অনায়াসেই তোমরা 

অপরকে প্রদান করিতে পার? 

পিয়ন। পারি। ছুই একখাঁনা অপরকে বিলি করিলে, 
সবিশেষ কোনরূপ ক্ষতি হয় না। ধরা পড়িলে, এই বলিয় 

বুঝাইতে পারি যে, ভুল-ক্রমে একজনের পত্র অপরের নিকট 

বিলি করা হইয়াছে । 

গোবিন্দ। অনেক হইলে? 
পিয়ন। তাহাতে আমাদিগের সবিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। 

এই'সকল কথা যদি কোন গতিতে আমাদিগের উপরওয়াল' 
জানিতে পাঁরেন, তাহ! হইলে তীহারা আমাদিগের নাম কাটিয়া 
দিতে পারেন, এবং ইচ্ছা! করিলে, আমাদিগকে জেলেও পাঠা- 
ইতে পারেন। 

গোঁবিন্দ। যাহাতে এরূপ বিপদের সম্ভাবনা, সেইরূপ কার্ষ্য 

কোন- কোন পিয়ন হস্তক্ষেপ করিতে কিন্ধপে সমর্থ হয়, তাহ। 

আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। 
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পিয়ন। কেন মহাশয়! আপনি এ সকল কথা জিজ্ঞাস! 

করিতেছেন? 

গোবিন্দ। তৌমরাঁ যে সকল চিঠি বিলি কর, সেই সকল 
চিঠি আমি মধ্যে মধ্যে যেক্ধপ দেখিয়া লই, ইতিপূর্বে একজন 
পিয়নের নিকট হইতে আমি সেইরূপে চিঠি সকল দেখিয়া লই- 

তাম, এবং তাঁহার মধ্যে আমার আঁবস্ঠক মত ছুই একখানি 
পত্র গ্রহণও করিতাম। তাহার পরিবর্তে প্রত্যেক পত্রের নিমিত্ত 

আমি তাহাকে চারি আনা করিয়া প্রদান করিতাম। এইরূপে 

সময়ে সময়ে মে আমার নিকট হইতে প্রত্যহ এক টাকা হু 
টাকার কাঁধ করিয়া যাইত। 

পিয়ন। সেই সকল পত্র লইয়া আপনি কি করিতেন? 
গোবিন্দ । আমি প্রথমে উহা পড়িয়া দেখিয়া পরিশেষে 

ছি'ড়িয়া ফেলিয়া দিতাম। 

পিয়ন। সেইরূপ পত্র আপনার নিকট ছুই একখানি আছে 
কি? 

গোবিন্দ । আমার নিকট এখন আঁর উহা কোথা হইতে 
থাকিবে? উহা আমি সেই সময়েই পড়িয়া! ছিড়িয়া ফেলিয়া 
দিয়াছি। 

পিয়ন । আপনার কাধ্য শেষ হুইয়। গেলে, দি আপনি 

উহা ছিড়িয়া৷ ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে অনায়াসেই আপনাকে 
ওরূপ পত্র আমরাও প্রদান করিতে পারি। কারণ, সেই পত্র 

আপনি লইলে পরে যদি অপর কাহারও হস্তে পতিত না হয়, তাহ 

হইলে তাহা লইয়া কোন গোলযোগের সম্ভাবনা বা আমাদিগের 
আর কোনব্ধপ বিপদের আশঙ্কা থাকে ন!। 



১০ দ্বারোগার গতর, ৮২ম সংখ্যা। 

গোবিদ। সে ভাবনা আর তোমাঁদিগকে ভাবিতে হইবে 
না। আমার কার্ধ্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই পত্র 
নষ্ট করিয়া ফেলিব। যেকাধ্যের নিমিত্ত আমি সেই সকল পত্র 
গ্রহণ করিব, সেই কার্য শেষ করিতে অধিক বিলম্বও হইবে না। 
সেই পত্রগুলি একবার উত্তমরূপে পড়িয়া লইতে বোধ হয়, অর্ধ 
ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে না । অর্দঘণ্টার মধ্যেই আমি সেই 
পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিব। 

পিয়ন। তাহা হইলে আপনার যে সকল পত্রের প্রয়োজন 
হইবে, তাহা সেই পিয়নের স্যার আমরাও আপনাকে প্রদান 
করিব। কিন্ত সাবধান! সঙ্গে সঙ্গে পত্রগুলি বিনষ্ট করিয়া 

ফেলিবেন। 

গোঁবিনদ। তাহার আর কোনরূপ সন্দেহ আছে? আমার 

কাধ্য শেষ হইবামাত্রই আমি উহা নষ্ট করিয়া ফেলিব। তুমি 
এই বিষয় অপর পিযনকেও বলিয়া দিও । বিলি করিবার নিমিত্ত 
পত্র পাইলেই প্রথমতঃ পত্রগুলি আমাকে দেখাইয়া লইয়া যাইও । 
উহার মধ্যে যে কোন পত্র আমি লইবার প্রয়োজন বিবেচনা করিব, 

তাহা লইয়া, তখন আমি প্রত্যেক পত্রের নিমিত্ত. চারি আনা 

হিনাবে প্রদদীন করিব। 

গোবিন্দের কথায় পিয়ন সম্মত হইল, এবং সেই স্থান হইতে 
প্রস্থান করিবার. পর, সমস্ত কথা অপরাপর পিয়নকেও বলিয়া 

দিল। সেই দিবস 'হইতেই বিলি করিবার নিমিত্ত উহাঁরা যে 

সকল পত্র ডাকঘর .হইতে প্রীপ্ত হইত, তাহার একথাঁনিও বিলি 
না করিয়া, সর্বপ্রথমে সেই পত্রগুলি লইয়া গোবিন্দের নিকট 

গিয়া উপস্থিত হইত'1. উহীর মধ্য হইতে যদি কোন পত্র গোবিন্দ 
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গ্রহণ করিত, তাহ! হইলে তাহাঁদের প্রত্যেক পত্রের নিমিত্ত 

চারি আন! হিসাবে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট পত্রগুলি যে যে স্থানে 

বিলি করা আবশ্তক, সেই সেই স্থানে বিলি করিত। 

গোবিন্দ যে কেন এইরূপ অসৎ উপাক্ম অবলম্বন করিয়া 
অপরের পত্র গ্রহণ করিত, তাহার কিছু অর্থ পাঠকগণ বুঝিতে 

পারিয়াছেন কি? যদি না পারিয়। থাকেন, তাহা। হইলে আমি 
আপনাদিগকে বুঝাইয়! দিতেছি। 

. কলিকাতা! সহর আজকাল ওষধের বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ 
ইহার মধ্যে সকলই যে নিতান্ত অসার ওষধ, তাহা নহে; তাহার 
মধ্যে কতকগুলি ওঁষধ ভাল বলিয়া লোকে অবগত আছে, এবং 

সেই সকল ওবধ একরূপ বিক্রয়ও হইয়। থাকে। পাঠকগণ 

ইহাঁও অবগত আছেন যে, মফঃস্বলের লোকই সেই সকল ও্ষধ 
অধিক পরিমাণে ক্রয় করিয়। থাকেন। আরও অবগত আঁছেন, 

যে নামে ও ঠিকানা সেই সকল ওষধের বিজ্ঞাপন বাহির হয়, 
সেই সকল নামে ও ঠিকানায় মফস্বলের গ্রাহকগণ সেই সকল 
ওষধ ভেলুপেক্েবল পোষ্টে পাঠাইবার নিমিত্ত অন্রোঁধ করিয়া 
পত্র লিখিয়া থাকেন । 

বে সকল পত্রে উক্তরূপে ওঁধধ পাঠাইয়। দিবার নিমিত্ত লেখা 
থাঁকিত, গোবিন্দচন্দ্র সেই সকল পত্র অন্তান্ত পত্রের মধ্য হইতে 

বাছিয়া বাছিয়া প্রত্যহ ছুই চারিখানি গ্রহণ করিত, এবং মফঃস্বল- 
বাদী সেই সকল নিরীহ লোকদিগের নামে সেই ওঁষধ বলিয় অন্ত 

কিছু ভেলুপেয়েবল ডাঁকে পাঠাইরা দিয়া তাহার যথেষ্ট মূল্য আদায় 
করিয়া লইত। বলা বাহুল্য, যিনি প্রক্কত মূল্য দিয়া সেই ওষধ 

গ্রহণ করিতেন, তাহার রীতিমত অর্থ র্যয় হইত) কিন্তু ওষধের 
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উপকার কিছুমাত্র প্রীপ্ত হইতেন ন!। ন্থৃতরাং অর্থ নষ্টই হইত 

দাত্র। এইরূপে গোবিন্দচন্ত্র মফঃশ্বলবাপী অনেক লোকের 
সর্বনাশ করিয়া অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছে, এবং এখমও 

সময় সময় কিছু কিছু করিতেছে। 
তিন চারি বৎসর অতীত হইল, এই জুয়াচুরি-কাণ্ড আমা কর্তৃক 

প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং অপরের পত্র চুরি কর! অপরাধে 
কয়েকজন পিয়নকেও শ্রীঘরে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সেই 

জুয়াটুরি কলিকাতা সহর হইতে যে একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, 
তাহ! পাঠকগণ মনে করিবেন না। বিশেষতঃ যে সকল মফঃম্বলের 

লোক ভেলুপেয়েবল পোষ্টে ওষধাদি গ্রহণ করিয়৷ থাকেন, 

তাহারা একটু বিশেষ সভর্ক হইবেন, ইছাই এই প্রবন্ধ-লেখকের 

প্রধান উদ্দেশ্ত ; এবং তজ্জন্তই এই ঘটনা-বর্ণনার অবতার! । 

(খ) হুপ্তিতে জুয়াচুরি। 

, ষেন্ধ্প ভারে চিঠি লইয়া পূর্ব-বর্ণিত জুয়াচুরি হইয়! থাকে, হগ্ডির 
জুয়াচুরি তাহা অপেক্ষা অধিক ভয়ানক। কিরূপ ভাবে হুগ্ডির 

জুয়াচুরি হয়, তাহা পাঠকগণকে বলিবার পূর্বে ছপ্ডি যে কি, তাহ! 
বোধ হয়, অনেক পাঠককে বুঝাইয়। দেওয়ার প্রয়োজন হুইবে। 

হুঙি একরূপ বরাতচিঠি মাত্র । মনে করুন, আপনার এলাহাবাদে 
একটা ব্যবসার স্থান আছে, এবং কলিকাঁতাতেও একটী স্থান 
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ফ্লিকাঁতার পাঠাইতে হইবে । মনি-অর্ডার বা অপর কোন 

ডিপায়ে সেই টাক! কলিকাতায় পাঠাইতে হইলে, কিছু অধিক 
পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে ; কিন্ত হগ্ডির 
দ্বারা পাঠাইতে হইলে ব্যয় অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হয়। এই 
নিমিত্ত ষে ছুই হাঁজার টাঁক! তাহার কলিকাতায় পাঠাইয়৷ দিবার 
প্রয়োজন, সেই টাক! লইয়! গিক্। তিনি আপনার এলাহাবাদস্থিতি 

গদিতে জমা করিয়া .দিলেন, এবং নিয়মিত কমিশনও প্রদান 

করিলেন। সেই টাকা গ্রহণ করিয়া, আপনি আপনার কলি- 
কাতার গদির নামে একখানি হুপ্ডি লিখিয়া তাহার হস্তে 

প্রদান করিলেন। আপনি যেমন তাহাকে এলাহাবাদে, হপ্ডি 

প্রদান করিলেন, অমনি আপনি এই সংবাদ আপনার কলি- 

কাতার গদিতে লিখিয়! পাঠাইলেন। এদিকে ধাহার নিকট টাকা 
পাঠাইবার প্রয়োজন, তাহার নামীয় একখানি পত্রের ভিতর সেই 
ছুগডখানি তিনি পুরিয়া ত্বাহার নামে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন । 

ধাহার নামে সেই হুশ্ডিখা'নি: আসিল, তিনি সেই হুখ্িসহ আপনার 
কলিকাঁতার গদিতে গমন করিবামাত্র হুপ্ডির লেখা অনুযায়ী টাকা- 

শুলি তিনি প্রাপ্ত হইলেন। হুগ্ডি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা 

বলিবার আছে; : কিন্ত এস্থানে মোটামুটি যাহা বলা হইল, 
তাহাতেই পাঠকগণ. আলোচ্য ঘটনার অবস্থা উত্তমরূপে বুঝিতে 
পারিবেন। | 

যাহা হউক, কিরূপ ভাবে সেই হুও্ডি সন্বদ্ধে নিত্য চুরি 
হইতেছে, তাহাই এখন পাঠকবর্গকে বলিব । 

গোবিন্দচন্ত্র যেন্ূপ ভাবে জুয়াচুরি করিয়া ডাকপিয়নের যোগে 

ভুয়াচুরি ব্যবসা চালাইয়। আঁিতেছিল, বড়বাজারের ভিতর সেই 
্ 
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প্রকার কয়েকজন লোক আছে, তাহারা প্রায় হণ্ডির জুয়াচুরি 

র্যবদা করিয়া, আপনঃআপন সংসার প্রতিপালন ও বাবুগিত্রি 

করিম! থাকে, মধ্যে মধ্যে জেলে গিয়াও বাস করিয়া থাকে । 

বড়বাজার অঞ্চলে যে সকল পিয়ন পত্র বিলি করিয়! থাকে, 
সেই নকল পিয়নের সহিত উহ্াদিগের প্রণয় অধিক । কারণ, 

: এমন দিনই নাই, যে দিবস সেই অঞ্চলে শত শত হপ্ডি সম্থলিত 

পত্র বিলি না হয়। গৌবিন্দচজ্ যেমন সামান্ত চারি আন! দিয়! 

অপরের পত্র গ্রহণ করে, ইহারা পিয়নদিগকে সেইরূপ ভাৰে 
সমান্ত অর্থ প্রদান করে না। গোবিন্দের লভা অংশের সহিত 

তুলনায় ইহাদিগের লভা অংশ অনেক অধিক। সুতরাং ইহা- 
দিগের সহিত ফে সকল পিষন মিলিত আছে, তাহাঁদিগের 

উপাঞ্জনও অনেক অধিক । 
_ ধে পিয়নের সহিত ভহাঁদিগের পরামর্শ আছে, সে বিলি 

করিবার নিমিত্ব ডীকঘর হইতে পত্র পাঁইবার পরই, একটা 
নির্দিষ্ট স্থানে গমন করে। সেই স্থানে তাহাদিগের দলস্থিত কোন 

না কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহার হস্তে সেই পিয়ন 

তাঁহাঁর নিজের নির্বাচন অনুসারে ছুই প্রকখানি প্র দি সেই 

স্থান হইতে প্রস্থান করে। 

যাঁহণরু হস্ত দিয়! প্রত্যছ শত শত হুগ্ডি সম্বলিত পত্র বিলি 

হয়, তাহার হস্তে হুত্ডি-পুরিত খাম আদিয়া' উপস্থিত হইলেই, 
সে অনায়াসেই অনেকটা উপলব্ধি করিয়া লইতে পারে যে, 

ইহার ভিতর হুপ্ডি আছে, কি না। স্তরাঁং সেইরূপ তাবের ছুই 
ভিনথানি পত্র বাছিয়া লইয়া! পূর্বোক্ত দলস্থিত কোন ব্যক্তির হস্তে 
গ্রদন করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে। পিয়ন মেই স্থান 
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হইতে প্রস্থান করিলে পর, সেই ব্যক্তি সেই পত্রগুলি সবিশেষ 

সতর্কতার সহিত খুলিয়া দেখে যে, উহার ভিতর প্ররুতই হুগ্ডি 
আছে কি না, এবং যদি হুপ্ডি থাকে, তাহা হইলে যে গদি 

হইতে উহার টাকা আনিতে হইবে, সেই স্থাণ হইতে সেই 
টাকা সহজেই প্রাপ্ত হইবার সম্তাবন। কিনা। এসকল বিষয় 
দিবেচনা করা, আমাদিগের পক্ষে যেরূপ ছুরূহ বলিয়া অন্থমান 

হইতেছে, উহাদিগের পক্ষে কিন্তু সেন্প নহে। কারণ, বড 

বাজারের ভিতর যত মহাজনের হুপ্ডির কারবার আছে, তাহাদের 

সমস্তই তাহারা অবগত আছে, এবং কাহার গদিতে তাহাদিগেন 

পরিচিত লোক আছে, ও কাহার গদি হইতে সহজেই সেই 

টাকা বাহির হইবার সস্তাবনা, তাহাঁও তাহারা অনায়াসেই 

বুঝিতে পারে । পিয়ন প্রদত্ত পত্র খুলিয়া বদি তাহার ভিতর 

স্ভাহাদিগের মনের মত হপ্ডি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহা উহার। 

গ্রহণ করিয়া দেই পত্র নষ্ট করিয়া ফেলে। অন্যথা সেই 

সকল পত্র পূর্বের স্তাঁয় বন্ধ করিয়া! পরিশেষে সেই পিয়নের হস্তেই 
প্রত্যর্পণ করে। ততৎপরে পিয়নও সেই পত্রগুলি যথাস্থানে বিলি 

করিয়া দেয়। 

পূর্ব-কখিত উপায়ে একখানি হুড বাছিয়! লইতে পারিলেই, 
ভাহাদিগের একমাস ব! সময় সময় দুই তিনমাসের কাধ্য ভইয়। 

যায়। সুতরাং সেই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে সেইরূপ কাধ্যে 

আর হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। 

পূর্ব-কথিত উপায়ে একখানি হুপ্ডি তাহাদিগের হস্তগত 

হইলে সেই হুত্ডি যে কত টাকার, কেবল যে তাহাই তাহার! 

অবগভ হইতে পারে, তাহা নহে। কারণ, সেই ছগ্ডির সহিত 
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বে পত্র থাকে, তাহা পড়িয়! উহা! কে পাঠাইতেছে, কোথা হইতে 

আদিতেছে, কোন্ স্থানে ও কয়দিবস পরে ইহার টাকা পাওয়া 
ষাইবে, তাহার সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়৷ সেই দলস্কিত একটা 
লোক সেই হু্ডিসহ সেই গদিতে গিয়া উপস্থিত হয়। পরে সেই 

কুগ্ডি সেই স্থানে প্রদান করিলে, তথাকার নিয়ম অনুযায়ী যে টাঁকা। 

পাইধার কথা, তাহা অনায়াসেই পাইয়! থাকে । এইরূপ উপায়ে 
একখানি হগ্ডির টাক! প্রাপ্ত হইতে পারিলে, তাহাদিগের মনো- 

বাঞ্চ! উত্তমরূপে পূর্ণ হইয়! থাকে । কারণ, এক একখানি হস্তিতে 
সময় সময় দশ হাজার পধ্যন্ত টাকাও পাওয়া ষায়। এইরূপে 

অসৎ উপায়ে ভুয়্াচোরগণ যে টাকা বাহির করিয়। লয়, তাহা 

তাহান্দিগের মধ্যে নিয়ম অনুসারে সকলে মিলিয়। বণ্টন করিয়! 

লয়। ডাকঘরের পিয়নের অংশ, প্রায় অপর সকলের অংশ 

হইতে অধিক পরিমাণে হইয়! থাকে । এইরূপে একখানি হগ্ডির 
টাকা তাহারা হস্তগত করিলে পর, কিছু দিবন পধ্যস্ত আর এরূপ 

কার্যে হস্তক্ষেপ করে না। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ছণ্ডি পাঠা- 

ইয়াছেন, খন তিনি জানিতে পারেন, তাহার হুপ্ডির টাকা! 
বাহির হুইয়! গিয়াছে, অথচ যাহার পাইবার কথা, তিনি পান নাই, 
তখন ইহার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়, এবং ক্রমে এই জুয়াচুরির বিষয় 

প্রকাশিত হুইয়! পড়ে ) কিন্ত প্রায়ই প্রকৃত দোষী ধর! পড়ে না । 
এইকূপে হুগডির জুয়াচোর কয়েকজন, কয়েকজন পিয়নের সহিত 

কয়েকবার আম! কর্তৃক ধৃত হয়, এবং দীর্ঘকালের নিমিত্ত কারা- 

বাদে প্রেরিত হইয়াছে; কিন্তু অদ্ধাপিও এই জুরাচুরি বন্ধ হয় নাই। 
০০০০ 



নিলামে জুয়াচুরি। 

মফঃম্বলবাদী প্রায় সমস্ত লোৌকেরই বিশবীন যে, সময় সময় 
কলিকাতায় নিলামে অত্যন্ত সুলভ মুল্যে অনেক মাল বিক্রীত 
ভইয়া থাকে । বাস্তবিক সময়ে সময়ে কোন কোন দ্রব্য নিলাষে 

প্রকৃতই সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয় ! 
জুয়াচুরিই ঘাহাঁদিগের ব্যবসা, তাহারা কি উপায়ে লোক 

ঠকাইতে পারিবে, রাত্রিদিন কেবল মেই চিন্তাতেই ঘুরিয়! বেড়ায়। 
“সুলভ মূল্যে নিলামে মাল বিক্রয় হয়,” ইহাই মফঃস্বলবামীগণের 
বিশ্বান। এই কথা যেমন জুয়াচোরগণ জানিতে পারিল, অমনি 

তাহারা সহরের মোড়ে মোড়ে এক একটী নিলামের দোকান 

খুলিয়। বসিল। এক্টরূপ নিলামের দোকান সহরের মধ্যে এক 

মম অনেক গুলি স্থাপিত হইয়াছিল; আজকাল যে সে সমস্ত গুলি 

একবারে অন্তহিত হইয়াছে, তাহা! নহে । এই সহরের স্থানে 

স্থানে এখনও সেইরূপ এক একটা নিলামের দোকান বর্মান 

আছে, এবং প্রায়ই তাহীর! মফঃস্থলবাদী কোন ব্যক্তিকে দেখিতে 

পাইলে, তাহার নিকট হইতে কিছু না কিছু গ্রহণ করিয়। থাকে । 

উহাদিগের কার্যা-প্রণালী এইরূপ 

রাস্তার ধারে একটা দৌকানের মধ্যে অনেকরূগ উত্তম উত্তম 
"দ্রব্যাদি সজ্জিত থাকে । সেই দৌকানের সম্মুখে একজন বসিয়! 

অনবরত ঘণ্টাঁধ্বনি করিতেছে । দোকানের মধ্যে এক বান্তি 

দেই সকল দ্রব্যের মধ্যস্থিত কৌন একটা দ্রব্য হন্তে লইযা পরে 
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যে মূল্য বলিয়াছে, সেই মূল্য বারে বারে উচ্চারণ করিয়া উহার 
মূল্য-বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে । অর্থাৎ একজন কহিল, 

"এক টাঁকা” ধে ব্যক্তি সেই দ্রব্য বিক্রয় করিতে বসিয়াছে, সে 

উহার দাম “এক টাঁকা এক টাকা” বলিয়া, যে পর্যাস্ত অপর 
কোন বাক্তি উহার অধিক দাম না বলিল, সেই পধ্যন্ত অনবরত 

সেইরূপেই চীৎকার করিতে লাগিল। অপর কোন ব্যক্তি যেমন 
তাহার দাম কিছু বাঁড়াইয়া বলিল, বিক্রেতীর স্থুরও সেইরূপ পরি- 

বন্তিত হইল। এইরূপে যাঁহীর দরের উপর অপর আঁর কেহ অধিক 
দাম প্রদীন করিতে স্বীকৃত ন! হয়, সেই দ্রব্য তখন সেই বাক্তি 

তাহার কথিত মূল্যেই পাইয়া থাকে । ইহাই নিলামের পদ্ধতি! 
কিন্তু এ নিলাম সেই প্রকারের হইলেও, ইহার উদ্দেশ্ত স্বতন্ত্র! 

এই স্থানে প্রকৃত ক্রেতা একজনও নাই, ক্রেতারূপে যে সকল 
ব্যক্তি দৌকানের ভিতর দীড়াইয়া বিক্রেয় দ্রব্যের দাম বদ্ধিত 

করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা সকলেই একদল-তুক্ত-জুয়াচোর, 

কেহবা জুমাঁচোরের চাকর। উহা'রা যেমন দেখিল, একজন 

পল্লীগ্রাম-নিবাঁপী নিরীহ লোক সেই দৌকাঁনের সম্মুখ দিয়া গমন 
করিতেছে, অমনি তাহারা চীৎকারস্বরে নিলাম আরম্ভ করিয়। 

দিল। সেই আগন্তক ব্যক্তি নিলামের প্রলোভনে ভুলিয়া যেমন 
দোকানের ভিতর প্রবেশ করিল, অমনি দেখিতে পাইল, একটা 

লোক প্ররৌজনীর দ্রব্য-_যাহার দাম পাচ টাকার কম নহে, তাহ 

পাঁচ পয়সায় বিক্রয় করিতে বসিম্াছে। এক ব্যক্তি ডাকিল, ছয় 

পয়সা, অপরে কহিল, “নয় পয়না” আগন্থক ডাঁকিল, “দশ পয়সা |” : 

তাহার পর হয় ত আর কেহই ডাকিল না, যদি ডাকিল, কেবল 

উহার দাম আর এক পয়স' বাড়াইয়া দিল। সেই ব্যক্তি যেমন 
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বার পয়সা ডাকিল, অমনি সকলে চুপ করিল। সুতরাং সেই 
দ্রব্য ধিনি সর্বশেষে ডাকিয়াছেন, তাহারই হইল। আগন্কক 
সবিশেষ হই অন্তঃকরণে সেই দ্রব্যটী আপন হস্তে গ্রহণ করিয়! 
তাহার ব্যাগ হইতে বারটা পয়সা বাহির করিয়! ছিল। ব্যাগ 

হইতে সেই পয়ন! বাহির করিবার কালীন জুয়াচোরগণ দেখিয়া 
লইল, তাহার নিকট আর কতগুলি টাকা আছে । তাহার পরই 

উহ্থার সহিত গোলযোগ আরম্ভ করিল, যদি উহার নিকট আর 

সাত টাকা থাকে, তাহা হইলে সেই দ্রব্য-বিক্রেতা বলিয়া উঠিল, 
"কি মহাশয়! কেবল পয়সা বারটা দিলেন, টাকা কয়েকটা 

দিলেন না?” আগন্কক বিশ্মিত হইয়। কহিল, “সে কি মহাশয় ! 
টাকা কিসের ?” উত্তরে বিক্রেতা কহিল, “কেন, ওই দ্রব্য যে 

আঁটি টাক তিন আনায় বিক্রীত হইয়া গেল। আপনি কি ভাবি- 

তেছেন ধে, কেবল তিন আনায় আপনি ওই দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন ?” 

দোঁকানদারের এই কণা শুনিম্বা, আগন্তক একবারে বিশ্মিত হইয়া 

পড়িল। দেখিল, ক্রেতারূগী জুয়াচোরগণও সেই দোকানদারে” 

কথা সমর্থন করিয়া কহিল, “দোকানদার মহাশয় যাঁহা কহিতেছেন, 

তাভা প্রকৃত। ওই দ্রব্যের “বিট প্রথমেই আটটাক। হইতে 

আরন্ত হইর| আট টাক! তিন আনায় বিক্রীত হইয়াছে।” 

এই কথা শুনিয়া আগন্ধক চতুর্দিক অন্ধকার দেখিল, এবং 

উহাদিগের সকলের ভাব-গতি দেখিয়া অনন্যোপায় হুইয়া সেই 
দ্রব্য গ্রহণ করিতে অসম্মত হই.) কিন্তু যখন দেখিল, সেই দ্রব্য 

গ্রহণ না করিলে তাহার আঁর উপায় নাই, তখন তাহার নিকট 

যে সাত টাঁকা ছিল, তাহ! প্রদান করিনা পরিশেষে অব্যাহতি 

গাইল। আঁর যদি দে একটু উপ্রমুত্তি ধারণ করিয়া সেই টাক! 
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প্রদান করিতে অসম্মত হইলে, তাহা হইল সেই দোকানের 
সমস্ত লৌক একত্র হইয়া বল-পুর্বাক তাহার নিকট যে কিছু 
অর্থ পাইল, তাহা কাড়িয়৷ লইয়। তাহাকে সেই স্থান হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দিল। অনন্যোপায় হইয়া সে তথন আস্তে আস্তে 
আপন দেশ অভিমুখে প্রস্থান করিল । আর এইরূপে ঠকিয়া কোন 

ব্যক্তি ঘ্দি কলিকাতাবাঁসী কোন লোকের পরামর্শ মত থানায় গিয়া 

নালিশ করিলেন, তাহা! হইলে পুলিস-কর্মচারীও তাহার অভিযোগ 

শ্রবণ করিয়। এই মৌকদদমাঁর অন্গসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন বটে কিন্ত 
কার্যে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেই পল্লীগ্রাম-নিবাসী 
লোকটার মপক্ষে একটামাত্রও প্রনাঁণ সংগৃহীত হইল না। অধিকন্ত 
জুয়াচোরগণ একত্র মিলিত হইয়া সেই নিলাম-কার জুয়াচোরের 
পক্ষ-সমর্থন করিয়া, ফরিয়াদীর বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিল, ও 

ইহাই প্রতিপন্ন করিয়৷ দিল বে, দোকানদারের কিছুমাত্র অপরাধ 
নাই) সমস্ত দোষই সেই মফঃস্বল-বাঁপীর | 

এইরূপে কত নিরীহ মফঃস্বলবাসী-লোক সুলভ মূল্যে নিলা 
প্রব্যাদি ক্রয় করিতে গিয়। নিতা যে কত জুয়াচোরের হস্তে পড়িতে- 

ছেন, তাহার আর সংখ্য। নাই। 

ইহা ব্যতীত মফঃন্থলবাঁনীগণকে ঠকাইয়া লইবাঁর নিমিত্ত কোন 

কোঁন জুয়াচোর নিলামের ন্যায় আর এক প্রকার জুয়াডুরির 

দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে, এবং দোকানের ভিতর প্রবেশ 
করিয়া নিত্য কত লোককে যে ঠকাইতেছে, তাহার হয়ত্ত 

নাই। এই দোঁফানও নিলামের দৌকান-সদূশ ; দোকানের 

সম্মুখে নিলামের 'ন্ায় ঘণ্টাও বাজিয়া থাকে। সেই দোকানে 

নিলাম হইতেছে ভাবিয়া, মফঃস্বলবাসীগণ প্রারই নেই দোকানে 
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প্রবেশ করিয়! থাকেন। সেই দোকানের মধ্যভাগে পাঁতিত একটা 
টেবিলের উপর বা দৌকানের মধ্যস্থিত গ্লানকেসের মধ্যে নানা 

প্রকারের বনুমূল্য দ্রব্য সকল সাজান আছে। উহাদিগের কোন 

দ্রব্যেরই দাম পচিশ টাকার কম নহে, বরং একশত দুইশত টাকা 
পধ্যস্ত হইতে পারে। সেই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকগুলিরই উপর 
কাগজের টিকিটে একটী একটী নম্বর লেখা আছে। যিনি 
দৌকানের অধিকারী বলিক্না পরিচয় প্রদান করিয়া থাঁকেন, 

তাহার সম্বুখে একটী খোলা বাক্সের মধ্যে কতকগুলি সাঁদ। “কার্ড” 

আছে, উহাতেও একটা একটা নম্বর লেখ আছে। তাহার 
সম্মুখে পুর্ব-বর্ণিত নিলামের দোকানের ন্ঠাঁয় সেই দলের অপর 
কতকগুলি জুয়াচোর ক্রেতারূপে দণ্ডায়মান হয়। ইহাদিগের মধ্যে 

না-আছে-এমন জাতিই নাই। সাহেব আছেন, ইছদি আছেন, 

মুসলমান আছেন, বাঙ্গালি আছেন, এক কথায় অনেক জাতির 

অনেক লোক সেই স্থানে এরূপ ভাবে দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, 
তাহাদিগের অবস্থা বা চাঁলচলন দেখিয়া, তাহাঁদিগের সহিত আলাপ 

পরিচয় করিয়া, কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না যে, উহারা 

জুয়াচোর। : 

আঁগম্তক দৌকানের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই একজন নিজের 

পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া সেই দোকানদারের 
হস্তে প্রদান করিল। দোকানদার তাহার সম্থুখস্থিত সেই খোলা 
কার্ডের বাক্সটী দেখাইয়। দিয়! কহিল, “উহার ভিতর হুইতে 

আপনি একখানি কার্ড বা টিকিট গ্রহণ করুন।” তিনি তাহার 

ভিতর হইতে একখানি টিকিট গ্রহণ করিয়! সেই দৌকানদারের 

হন্তে প্রদান করিলেন। দোকানদার সেই টিকিটের দিকে একবার 
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লক্ষ্য করিয়। কহিল, “আপনার টিকিটের নম্বর এক হাজার ছুইশউ 

ছই। এই নম্বর সংযুক্ত যে দ্রব্য এই দৌকানে সাজান আছে, তাহা 

আপনার।” এই কথা শুনিয়। তিনি দোকানের ভিতর অস্সদ্ধান 
করিয়। দেখিতে লাগিলেন, কোন্ দ্রব্যের উপর এক হাজার 

ঢইশত দুই নম্বর আছে। অমনি দোৌঁকানদারের আর একজন 
সাহাষ্যকারী দেই টেবিলের উপর হইতে একটা স্থুবর্ণ-নির্মিত 

একটী ঘড়ি বাহির করিয়া দিল ও কহিল, “ইহাই এক হাজার 
দুইশত ছুই নম্বরের দ্রব্য ।” এই কথা বলিয়া সেই খড়িটা তাহার 
হস্তে প্রদান করিল ও কহিল, “আপনার অদৃষ্ট খুব ভাল, এক 

টাকায় আপনি দুইশত টাকা মূল্যের ঘড়িটী পাইলেন” 

ইহার পরই আর একজন আর একটা টাকা দিয়া একখানি 

টিকিট ক্রয় করিল। সেও একখানি বড়গোছের গেলাঁস বা 

আয়না পাইল ) তাহার মৃল্যও চল্লিশ টাকাঁর কম নহে। 
আগন্তক ব্যক্তি ইহা দেখিয়া, এবং মধ্যে মধ্যে ক্রেতাবধপী 

জুয়াচোরগণের প্রলোভন-যুক্ত বাক্য শুনিয়া তিনিও একটা টাকা 

বাহির করিয়া একখানি টিকিট ক্রয় করিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই যে, তিনি মূল্যবান্ দ্রব্যের পরিবর্তে এক পয়সা মূল্যের একটা 

পেন্সিল পাইলেন । জুয়াচোরগণের প্রতারণায় পড়িয়া পুনরায় 
আর একটী টাকা বাহির করিলেন, সে বারে-_-পাইলেন এক 

বাণ্ডিল সুচি। তাহার নিকট আঠারটা টাকা ছিল, এইরূপে 

তাহার অনিচ্ছানত্বের অথচ জুয়াচোরগণের প্রতারণা পড়িয়া 
ক্রমে ক্রমে তিনি তাহার সেই আঠার টাকাই সেই স্থানে অর্পণ 
করিলেন? কিন্তু তাহার পরিবর্তে তিনি আঠার পয়সা মূল্যের 

দ্রব্য পাইলেন কি না, সন্দেহ। যে দোকানে এইক্ধপ কাণ্ড 
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সকল অহরহ চলিতেছে, জুয়াচোরগণ সেই দোঁকানের নাম দিয়াছে 
-মনোরম্য সখের বাজার । ( ঘা%0৫5 082৮০ ) | 

এইরূপে মফঃস্বলের কত লোক কলিকাতাঁয় আসিয়! যে জুয়া- 

চোরগণের হস্তে পতিত হইতেছে, তাহার সংখা! কর' নিতাস্ত 

সহজ নহে। 

বিবাহে জুয়াচুরি। 
আজকাল ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থগণের মধ্যে কনার বিবাহ যে কি 

ভয়ানক ব্যাপার হইয়া দীড়াইয়াছে, তাহ! আমার সবিশেষ করিয়! 
বর্ণন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কারণ, পাঠকগণের 

মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে সবিশেবরূপে ভূক্ত-ভোগী। 

একটা কন্তার বিবাহ দিতে হইলে সময় সময় কন্তাঁ-কর্তাকে 

তাহার ভদ্রাসন বাটা পর্ধান্ত বিক্রয় করিতে হয়। সমাজের, 

এরূপ অবস্থা যে পুর্বাপর ছিল, তাহা নহে; পাশ্চাত্য-শিক্ষার 

সঙ্গে 'ঈঙ্গে যে ইহা আমাদিগের দেশে প্রচারিত হইতেছে, তাহা 
কেহ কেহ অন্থমান করিয়া থাঁকেন। পাশ্চাতাগণের কন্তার 

বিবাহে একটী পর়্মামাত্রও ব্যয় নাই, ইহা যখন সব্ধ-বিদিত, 
তখন পাশ্চাত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কেন এরূপ প্রথ! আমাদের 

দেশে প্রচলিত হইল, ইহাই আশ্চর্য্য ! 

ধাহারা পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত, তাহারা সেইরূপ বা 

ভতোধিক শিক্ষিত বাক্কির হস্তে তাহাদিগের কন্তাগণকে প্রদান 
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করিতে বত্বশীল হন। ন্ুতরাং যেসকল বালক বিশ্ববিদ্ভালয়ের 

উপাধি প্রাপ্ত হন, সেই সকল বালকের উপরই তাহাদিগের 

গ্রধান লক্ষ্য হয়। এইরূপে ছুই চারিজনের লক্ষ্য একটী বালকের 
উপর পতিত হইলেই সেই বালকের পা! মাতাও সেই স্থুযোগ 
অবলম্বন করিয়া আপনাদিগের মনোবাঞ্! পূর্ণ করিয়া! থাকেন। 

এরূপ অবস্থায় অর্থের প্রতিযোগিতা ভিন্ন কেহই সেই বালককে 

হস্তগত করিতে পারেন না । এই সকল কারণেই যে বালক 

বিশ্ববিদ্যালয়ের যেরূপ উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার বিবাহে 
সেইরূপ পরিমাণে অর্থ গ্রহণ কর! হইয়া থাকে। এইকপ 

অবস্থা হইতেই ক্রমে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল বালকেরই 
প্রায় একরূপ মূল্য (1) স্থির হইয়া! পড়িয়াছে, এবং সময় সময় ইহার 
মধ্যে অনেক প্রকার জুয়াচুরি হইতেও আরম্ভ হইয়াছে। এ 
সম্বন্ধে পাত্র ও কন্ঠ উভয় পক্ষেরই একটী একটা জুয়াচুরির 
বিষয়, পাঠকগণকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত নিম্নে বিত হইল। 

রজত 

(ক) কন্যাপক্ষের জুয়াটুরি। 

কন্যার পিতা রামরতন, এই কলিকাতার একজন গৃহস্থ। 

টাকা-কড়ি অধিক নাই, কোনরূপে সংসারধাত্রা নির্বাহ করিয়া 

থাকেন াত্র। নিজের একখানি বাড়ী আছে, তাহার কন্তার 
ব্যংক্রম প্রীয় বার বৎসর হইল; কিন্তু এ পর্যযস্ত তাহার বিবাহের 
কিছুমাত্র স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অথচ হার ইচ্ছা যে, 
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একটা শিক্ষিত, বা পিতামাতার কিছু সংস্থান আছে, শ্ররূপ 
একটা পাত্রের হস্তে তাহাকে অর্পণ করেন। তিনি অনেক 

দিবস পর্যন্ত এইরূপ একটী পাত্রের অন্সন্ধান করিয়া! নিতান্ত 

আলাতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, সুবিধ। মত সেরূপ পাত্র 
তিনি জুটাইতে পারিতেছিলেন না । যদিও ছুই একটার সন্ধান 

গাইতেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহার পিতামাতার নিকট তিনি 
অগ্রনর হইতে সমর্থ হইতেছিলেন না। সেইরূপ পাত্রের পিতা- 

মাতার নিকট গমন করিয়া বিবাহের কথা পাঁড়িতেন সত্য ; কিন্ত 

টাকার ফর্দ দেখিয়া আস্তে আস্তে তিনি সেই স্থান হইতে 
প্রস্থান করিতেন। পাত্রের পিতামাতা যে পরিমিত অর্থ প্রার্থনা 

করিতেন, তাহার ভদ্রাঁন বাটী পধ্যন্ত বিক্রয় করিয়া! দিলেও, 

তাহাঁতে কুলাইত না । 
রামরতন যখন বুঝিতে পারিলেন, সৎপথ অবলম্বন করিয়া 

কোনরূপেই আপন কন্তার নিমিত্ত পাত্রের সন্ধান ক্রয়! উঠিতে 
পারিলেন না, তখন অস্পথ অবলম্বন করিতেও তিনি আর 

কোনরূপে কুষ্ঠিত ন! হইয়া একটা ভাল পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন । 

এইকপে দিন কয়েক অন্থসন্ধানের পর, তিনি জানিতে পারি- 
লেন যে, তিনি যেরূপ একটী পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছেন, 

তাহা অপেক্ষাও একটা উৎক্ষ্ট পাত্র এক স্থানে আছে 3 কিন্তু 
সেই পাত্রের পিতামাতা যেরূপ ভাবে অলঙ্কার-পত্র প্রার্থন৷ 

করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন পাত্রীরই পিতামাতা সেই 
অলঙ্কারাদি দিতে স্বীকৃত হইতে পারেন না। সেই জন্যই 'মাজ 

পধ্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই। 
৮. 
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রামরতন এই সংবাদ পাইয়া সেই পাত্রের বাড়ীতে গিয়! 
উপস্থিত হইলেন। তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়! তাহার 

কন্তার বিবাহের কথার উল্লেখ করিয়া কহিলেন, “আমি শুনি- 

স্লাছি, আপনি আপনার পুজের বিবাহের নিমিত্ত একটা স্বরূপ 

পাত্রীর অনুসন্ধান করিতেছেন। আমার একটী কন্তা আছে, 
আমার ইচ্ছা, আমি আমার সেই কন্তাঁটাকে আপনার পুত্রের 

হস্তে প্রদান করি” 

পিতা! উত্তম কথ|। আপনার কন্তাটী কেমন? কারণ, 
আমি স্থরূপা কন্তা না পাইলে, আমার পুত্রের বিবাহ দিতে 
অভিলাঁষী নহি। 

রামরতন। একথা আমি পূর্বেই শুিাছি। তাই আঁমি 
সাহস করিয়া আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। 
পিতার নিকট তাহার কন্তাঁমাত্রই সুশ্রী; “আমার মেয়ে ভাল, 
একথা সকলেই বলিয়! থাকেন। অন্তএব আঁপনি আমার কন্তাটাকে 
একবার স্বচক্ষে দর্শন করুন, তাহা হইলে আঁপনি বুঝিতে পারিবেন 
বে, আমার কন্! আপনার পুত্রের উপযুক্ত কি না? 

পিতা । দেখুন মহাশয়! কন্তা দেখিতে দেখিতে আমি 

জাঁলাতন হইয়! পড়িয়াছি। সকলেই আসিয়া! বলেন, তাঁহার 
কন্তা খুব সুশ্রী; কিন্তু যখন দেখিতে যাই, তখন দেখি তিনি 

সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। এইরূপে এ পর্যন্ত আঁমি বত 
কন্ঠ! দেখিয়াছি; তাঁহাদের একটীও প্রায় আমার মনোমত হয় নাঁই। 

ছুই একটী বাঁহা মনোমত হয়, তাহার পিতামাতা আমার পুজ্রের 
উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিতে চাহেন না। এত বায় করিয়া আমি 

আমার পুত্রের লেখা পড়া শিখাইয়াছি, সে এবার বি-এ, পাদ 
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করিয়। এম-এ, পড়িতেছে। তদ্বাতীত এই কলিকাতা সহহে 

আমার এত বড় বাড়ী, চাঁকরী না করিলেও রাজার হালে তাহার 
দিন অতিবাহিত হইবে। এরূপ পাত্রের হস্তে কন্ঠা দান কর! 
কিযাহার তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে? কন্তার যে কখনই কষ্ট 

হইবে না, রাণীর মত সে দিন অতিবাহিত করিতে পারিবে, ইহ! 

কি কন্তার পিতামাতার কম আঁননের. বিষয়? এরূপ অবস্থা 

অবগত হইয়াও তীহারা কিছুমাত্র খরচ করিয়া কন্তা দান্ 
করিতে চাহেন না, ইহা কি কম ছৃঃখের বিষয় ! 

রামরতন। আপনার কথা প্রকৃত; কিন্তু সকলে কি অর্থের 

ংকুলান্ করিয়া উঠিতে পারে ? 

পিতা। আমি কাহারও নিকট এরূপ অধিক অর্থ চাহি নাই 

যে, তিনি তাহা দিতে না পারেন। মুল কথা, আজকাল সকলেই 
ফাঁকি দিয়। আপন আপন কাধ্য উদ্ধার করিতে চাঁহেন। তাহ! 

কি কখন হয়? কিছু খরচ ন। করিলে, বড় মান্থষের বাড়ীতে কি 
কন্তার বিবাহ দেওয়া যাঁয়? 

রামরতন। আপনি কত টাঁকা প্রার্থনা করিয়াছিলেন ? 

পিতা । অতি সামান্ত। আমি নগদ এক পয়সাও চাহি নাই, 
তর্কে কি না, বিবাহে আমাকে যে কিছু সামান্ত খরচ করিতে 

হইবে, তাহা আমি আঁপন ঘর হইতে করিব কেন? কেবল 
মাত্র সেই খরচের টাকাটা প্রদান করিলেই হইতে গারিত। 
তবে গহন, তাহ! ত তাহার কন্ঠারই থাঁকিবে। 

রামরূতন। খরচের নিমিত্ত কত টাকা হইলে হইতে পারে? 
পিতা । চারি হাজার টাকার অধিক নহে। 

রামরতন। অলম্কার বলিয়। কি দিতে হইবে? 
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পিতা । আমি হীরামতি চাহিতেছি না। কন্তাটার গাত্রে 

যাহা কিছু সোপার অলঙ্কার ধরিবে, তাহার সমস্তই দিতে হইবে। 
রামরতন। কত ভরি সোঁণা হইলে সেই সমস্ত গহনা গ্রস্তত 

হইতে পারে? 
পিতা। অধিক নহে। বোধ হয়, তিনশত ভরি সোপা 

হইলেই সকল গহন! হইয়া যাইবে । 
বামরতন। মহাশয়! আমি আপনার মনোভাব কতক 

পরিমাণে অবগত হইলাম । এখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া! 
একবার আমার কন্তাঁটাকে অগ্ররে স্বচক্ষে দর্শন করুন। কন্তাটা 
দেখিয়া যদি আপনার মনোনীত হয়, তাহা হইলে তখন দেনী- 

পাঁওনার বন্দোবস্ত করিব; কিন্তু আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহার 

মধ্যে কোন কোন বিষয় কিছু কিছু বিবেচনা করিতে হইবে। 

পিতাঁ। আপনি কি করিয়া থাকেন? 

রামরতন। সামান্ত চাঁকরী। 

পিত!। সামান্ত চাকরী করিয়' আপনি কিরূপে এত টাক 

প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন ? 
ব্রামরতন। ষে ভাবনা আমার । যেব্যক্তি সামান্ত চাকরী 

করে, তাহার কি পৈত্রিক বা অন্ত কোঁন উপায়ে প্রাপ্ত কোন- 

রূপ অর্থ থাকিতে নাই ? 
পিতা। আচ্ছা মহাশয়! আপনি কল্য প্রাতঃকালে এখানে 

আগমন করিবেন। আপনার সহিত গমন করিয়া আমি আপ- 

নার কন্তাঁটীকে দেখিয়। আসিব । 
পাত্রের পিতার কথা শুনিয়া রামরতন বাবু তাহাতে সম্মত 

হইলেন, এবং পরদিবম প্রাতঃকালে তিনি আসিয়।' কীহাকে 
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সঙ্গে করিয়া লইয়া যাঁইবেন, এইরূপ স্থির করিয়া সেই দিবস 
মেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। 

রামরতন বাবুর কন্তাটী বেশ স্ুরূপা। এই নিমিত্তই তাহার 
মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, কোন বড়লোক তীহা'র কন্তাটী পাইলে 
অর্থ না চাহিয়াই তাহাকে গ্রহণ করিবে। এই নিমিত্তই তিনি ভাল 
পাত্রের অস্থসন্ধান করিয়৷ বেড়াইতেছিলেন। তীহার ইচ্ছা ছিল যে, 
একটা ভাল পাত্র পাইলে, তাহার নিষিত্ত তিনি সর্ধপ্রকারে ছুই 
তিন সহত্র পর্যস্ত টাঁক। প্রদান করিবেন। এই টাক! যে তিনি 
সহজে অর্পণ করিতে পারিবেন তাহ! নহে, তাহার নিমিভ 

তীহাকে খণ-জালে আবদ্ধ হইতে হইবে। 
পরদিবস অতি প্রত্যুষে রাঁমরতন বাবু সেই পাত্রের বাড়ীতে 

গিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং তাহার পিতাকে সঙ্গে করিয়া আপন 

বাড়ীতে আনিলেন। বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ পূর্ব হইতেই কন্তাটাকে 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়। সাজাইয়া রাঁখিয়াছিলেন। গাত্রের 
পিতার সহিত আরও দুই তিন জন লোক আগমন করিয়াছিলেন। 
তাহারা সকলেই কন্তাঁটাকে উত্তম রূপে দেখিলেন, কন্ঠা দেখি 

সকলেই সন্থষ্ট হইলেন, সকলেরই মনোমত হইল। তাহার মধ্যে 
একজন প্রকাশ্তে পাত্রের পিতাকে বলিয়াও ফেলিলেন, "আমর! 

আপনার পুত্রের নিমিত্ত এ পর্যন্ত যত পাত্রী দেখিয়াছি, তাহার 
মধ্যে একটাও একনপ নুশ্রী নহে। এই পাত্রীটার সহিত আপনার 
পুত্রের বিবাহ দিতে হুইবেই হইবে । আপনি অর্থের নিমিত্ত এই 

পাত্রটীকে যেন কোন রূপেই হস্তান্তর করিবেন ন1।” 
কন্তা। দেখা সমাপ্ত হইলে সকলেই প্রস্থান করিলেন। যাইবার 

সময় পাত্রের পিতা বলিয়া গেলেন, “কল্য বৈকালে আপনি আমার 
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নিকট গমন করিবেন। সেই সময় দেনা পাওনা সম্বন্ধে কথা বার্ী 
হইবে । পাত্রী আমার মনোনীত হুইয়াছে। ইনি খুব স্ুরূপা না হউন, 

ইহাকে আমার পুত্রবধূ করিতে আমার কোনরূপ আপত্তি নাই |” 
পরদিবস কথিত সময়ে রামরতন পাত্রের পিতার নিকট গিয়া 

উপস্থিত হইলেন ) এবং তাহাকে কহিলেন, “মহাশয়ের যদি পাত্রীটী 
পসন্দ হইয়া থাকে এবং আমার কন্যার সহিত আপনার পুত্রের 

বিবাহ দিবার মতও যদি আপনার পরিবারবর্গের হইয়া থাকে, 
তাহ! হইলে আমাকে কিকি আয়োজন করিতে হইবে, তাহা 

আমাকে বলিয়া দিন; যদি আমার পাধ্য হয়, তাহ হইলে আমি 
তাহার চেষ্টায় নিযুক্ত হই | 

রামরতনের কথ! শুনিয়া! পাত্রের পিতা কহিলেন, “আমি আপ- 

নাকে ত এককপ পূর্বেই বলিয়া! দিয়াছি। যদি চাহেন, তাহ! হইলে 
আমি একটী ফর্দ করিয়। আপনাকে দিতেছি । আপনি যদি তাহাতে 
সম্মত হন, তাহা হইলে আপনি যাহা জানিতে চাহিতেছেন, তাহার 

সমস্তই স্থির হইয়া যাইবে ।” 

এই বলিয়া তিনি তাহার বাক্স হইতে একটা ফর্দ বাহির 
করিয়। রামরতনেরু হস্তে প্রদান করিলেন। সেই ফর্দখানির মন্দ 

এইরূপ )--- 

বরাভরণ---- ্ 

সোঁণার ঘড়ি একটা ৩০০২ 

মোণার চেন এক ছড়া ৩০০২ 
হীরার আংটা একটা ৫০০২ 
গার্ডচেন এক ছড়া ২৫ ভরি ৬২৫২ 

ব্ণোরসী চেলী এক জোড় ১০০৯ 
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কন্তাভরণ___- 

স্বর্ণ ৩০ রি ভরি ২৫২. হিসাবে ৭৫০০. 

রৌপ্য ৯০০ ভরি ১০০৯ 

দীনসামগ্রী পিত্তল-কাঁসা এক প্রস্থ ১**২ 

ত্র চাদির এক প্রস্থ ১০০০ ভরি ১০৪০২ 

থাট বিছান! ২০০২ 

ফুলশষ্যা, নমস্কারী ইত্যাদি ৫৯০২ 

নগদ ৪০০১২ 

” মোট 
১৫২২৬২ 

ফর্দধানি হস্তে পাইবামাত্রই রামরতন বাঁবু একবারে অবাঁক্ ! 
যদি তিনি তীহাঁর ঘথাসর্ধস্ব বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তাহ 
হইলে তিনি উহার অর্দেক টাকার সংগ্রহ করিতে পারেন, 

কিনা সন্দেহ। কিন্ত এবার রাঁমরতন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । এই পাত্রের 
সহিত তিনি তাহার কন্তার বিবাহ দিবেনই, মনে মনে তাহার 
এই প্রতিজ্ঞা। 

রামরতন বাঁবু সেই ফর্দখাঁনি হস্তে করিয়া পাঁত্রের পিতাকে 
কহিলেন, “মহাশয় | ফর্দটী কিছু অধিক হইয়াছে। আমি 
আপগ্গাকে যেরূপ বলিতেছি, সেইরূপ নগদ ও সুবর্ণ আদি প্রদান 
করিতে সম্মত আছি; ইহাতে যদি আপনি সম্মত হয়েন, দেখুন ১ 
নহুবা আমাকে আপনার আশ! পরিত্যাগ করিতে হয়। 

“বরাভরণের নিমিত্ত আপনি যে তিনশত টাঁকা মূল্যের ঘড়ি 

চাহিয়াছেন, তাহা আমি প্রদান করিতে সম্মত আছি। 

“মোণার চেন এক ছড়া তিনশত টাক! মূল্যের, তাঁহাও দিব। 
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"হীরার আংটা পাঁচশত টাকা মুল্যের তাহাঁও .আমি দিতে 
প্রস্তুত আছি। 

“গার্ডচেন এক ছড়া পচিশ ভরি ওজনের কমে যদি না হয়, 

তাহা হইলেও উহা আমাকে প্রদান করিতে .হইবে। কিন্তু 
বেণারসী চেলী আমি প্রদান করিতে পারিব না। 

“কন্তাভরণের নিমিত্ত সুবর্ণ তিনশত ভরি আমি প্রদান 

করিতে প্রস্তত আছি। উহাতে যে ষে অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে 

হইবে, তাহা আমীকে স্পষ্ট করিয়া বলিবেন, আঁমি সেই সকল 
গহনা প্রস্তত করিয়া দিব। কেবল স্থুবর্ণ বা তাহার মূল্য বলিয়া 
নগদ কোন অর্থ আমি আপনাকে প্রদান করিব না। 

“রৌপ্য একশত ভরি আমি প্রদান করিব না। চল্লিশ ভরি 

দিয়া কেবলমাত্র মল প্রস্তত করিয়া দিব। 

“পিত্তল-কাদাঁর দানসামগ্রী এক প্রস্থ আমি প্রদান করিব; 

কিন্ত তাহার মূল্য চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার অধিক হইবে ন1। 
“চাদির বাসন এক প্রস্থ এক হাজার ভরি প্রদান করা আমার 

পক্ষে অসম্ভব । তবে যদি আপনি একান্তই না ছাড়েন, তাহা! 

হইলে কাঁজেই আঁমাঁকে উহা প্রদান করিতে হইবে । 
“থাট বিছানা আমি প্রদান করিতে পারিব না। উহা দিবার 

রীতি আমাদিগের নাই। ৪ 

“নমস্কারী ও ফুলশয্যার নিমিস্ত পাঁচশত টাকা প্রদান কর। 

আমার পক্ষে একবারে অসম্ভব। সেই সকল খরচের নিমিত্ত 
জোর আমি একশত টাকা প্রদান করিতে পারি। 

“নগদ যে চারি হাজার এক টাঁকা চাহিয়াছেন, উহা! আমাকে 

একবারেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। নগদ টাক! আমি একবারেই 
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প্রদান করিতে পারিব না। নিতাস্ত না ছাড়েন, চারিশত এক 

টাকা প্রদান করিব ।” 

বরের পিতা, দেখিলেন, তিনি যাহ! যাহ! চাহিয়াছিলেন, 
রামরতন প্রায় তাঁহাতেই স্বীকৃত হইলেন, অপরাপর দ্রব্যের 
মধ্য হইতে কেবল কমাইলেন--একশত টাকা মূল্যের চেলী, 
রৌপ্য ষাট টাকা, পিত্বল-কাস! পঞ্চাশ টাঁকা, খাঁট বিছান! 
দুইশত টাক! ও নমস্কারী প্রভৃতি চারিশত টাকা, মোট আটশত 

দশ টাকা । কিন্তু নগদ টাক! প্রায় দিতে চাহিতেছেন না । 

অপরাপর দ্রব্যের নিমিত্ত তিনি একরূপ সম্মত হইলেন; কিন্ত 
নগদ টাঁক। একবারে পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন 
না। অনেক কপা-মাজার পর চারি হাজার এক টাকার 

পরিবর্তে এক হাঁজার পাঁচশত এক টাকায় তিনি সন্দত হইলেন। 
দেনা-পাঁওনার বিষয় স্থির হইয়া গেলে, কৃত ওজনের কি কি 

অলঙ্কার প্রস্তত করিতে হইবে, রাঁমরতন তাহার একটা তালিকা 

লইয়া আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। বিবাহের দিন স্থির 

হইল। উভয়পক্ষেই বিবাহের উচ্ছোগ আঁরস্ত হইল । রামরতন 
অলঙ্কার-পত্র সকলের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । 

বাহার এত টাকার সঙ্গতি নাই, তিনি কিরূপে এই সক্ল 
অলঙ্কার-পত্রের সংগ্রহ করিলেন, তাহা কি পাঠকগণ অবগত 

হইতে চাহেন? 

সোণার ঘড়ির পরিবর্তে চষ্লিশ টাকা মূল্যের একটা রৌপ্য- 
ঘড়ি ক্রয় করিয়! তাহাতে সুবর্ণের গিল্টি করিয়া লইলেন। 
চেন, গার্ডেন, অলঙ্কার প্রন্তি যাহ! যাহা স্বর্ণের দব্য দেওয়ার 
কথ! ছিল, তাহার সমস্তই পিতলের ক্রয় করিয়া, তাহা ভাল 
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করিয়া ৌণার গিল্টি করাইলেন। হীরার আংটার পরিবর্তে 

একটী উকষ্ট পৌকরাজের বা নকল হীরার আংটী ক্রয় করি- 
লেন। রৌপ্যের দানসামগ্রীর বন্দৌবস্তও সেইক্ূপ করিলেন, 
কম মূল্যে জর্ম্মণ সিল্ভারের বাঁসন সকল প্রস্তত করিয়া লইলেন। 

প্রকৃত দ্রব্যের মধ্যে কেবল প্রদান করিলেন, চল্লিশ ভরির মল, 

চল্লিশ টাকা মুল্যের পিত্তল-কীসা, এবং নগদ এক হাজার 
ছয়শত এক টাঁকা। পিস্তলের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া তাহাতে 

গিল্টি প্রভৃতি করাইতেও প্রায় তাহার দুইশত টাক ব্যয়িত 

হইল । ইহার উপর বরধাত্রীর্দিগকে আহাঁর-আদি করাইতে তাহার 
যে টাঁকা বায়িত হইল, তাহার সর্ধবশুদ্ধ হিসাব করিলে, একুশ 
শত কি বাইশ শভ টাকার মধ্যেই তীহার সমস্ত খরচ সম্পন্ন 

হইয়৷ গেল। 
দেখিতে দেখিতে শুভ কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পর 

শনববধূ লইয়া বরের পিতা আপন স্থানে গমন করিলেন। ক্রমে 
তাহার সাধ্যমত পাকম্পর্শ প্রভৃতি কাধ্য সকলও 'শেষ হইয়া 

গেল। এই সকল কার্ধা শেষ হইয়া যাইবার প্রায় একমাস 
পরে বরের পিতা জানিতে পারিলেন যে, রামরতন বাবু তাঁহাকে 

সম্পূর্ণরূপে ঠকাইয়াছেন। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়।ই তিনি 
ক্রোধে একবারে অধীর হইয়া! পড়িলেন, ও রাঁমরতন বাবুকে 

ডাকাইয়া তাহাকে কহিলেন, “এরূপ ভাঁবে আমাকে প্রতারণা 

করা কি আপনার কর্তব্য হইয়াছে 1” উত্তরে রামরতন বাবু 
কহিলেন, “এরূপ প্রতাঁরণা না করিলে, আপনার পুত্রের সহিত 

আমাঁর কন্তার বিবাহ কি কোনরূপে সম্পন্ন হইতে পারিত ? 

অত টাকা আমি কোথায় পাইব যে, কন্তার সহিত অত টাকা 
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আমি আপনাকে প্রদান করিতে পারি? আপনার সহিত 

এরূপ জুয়াচুরি করিয়াও, আমাঁকে যে টাক! ব্যয় করিজে হইয়াছে, 
তাহাঁতেও আমি অপরের নিকট খণগ্রস্ত । এখন যাহা হইৰার হই- 
যাছে, যাহা করিবার করিয়াছি! এখন আপনি আঁমাঁকে ক্ষম। 

করুন। আমি যে আপনাকে আর একটামাত্র পয়সাও এখন প্রদান 
করিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার নাই। এখন অন্ুগ্রহ করিয়া 
আপনি আমাকে ক্ষম! করুন, এই আমার প্রার্থনা |” 

উত্তরে পাত্রের পিত। কহিলেন, “ক্ষমা! তাহ! আমার দ্বারা 

কখনই হইবে না । আমার প্রাপ্য টাঁকাঁগুলি এখন আপনি আমাকে 

প্রদান করুন, তাহা! হইলে আমি আপনাকে ক্ষমা করিতে পারি। 
নতুবা কখনই আমি আপনাকে ক্ষমা করিৰ না।” 

রামরতন। আমি ত আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, আর 
একটী মাত্র পয়সাও আমি আপনাকে প্রদান করিতে পারিৰ না। 

ইহাতে চাই আপনি আমাকে ক্ষম করুন, আর নাই করুন। 
উত্তরে বৈবাহিক পুনরায় কহিলেন, ক্ষমা ত কিছুতেই আমা 

হইতে হইবে না। আমার প্রাপ্য টাক! প্রদান না করিলে আপ- 
নার উপর নালিশ করিয়া, আমি আপনাকে কাঁরধগারে প্রেরণ 

করিব; এবং পরিশেষে আপনার কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়! 

আমার পুত্রের পুনরায় বিবাঁহ দিব ।” পু 
“আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা আপনি করিতে পারেন। এই 

বলিয়া রামরতন সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।” 

বরের পিতা বড় মান্য হইলেও, অর্থ-লালসা তাহার অতিশয় 
বলবতী। সুতরাং তিনি নেই অর্থের আশা একবারে পরিত্যাগ 

করিতে পারিলেন না । মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, কার্যেও তাহাই 
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করিলেন । রামরতন বাবু তাহাকে প্রতারণ। করিয়াছেন বলিয়া, 

তিনি তাহ নামে এক ফৌজদারী মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন। 

রামরতন বাবু কন্তার বিৰাহের নিমিত্ত একে ত জুয়াচুরি করিয়া" 

ছিলেন) যখন দেখিলেন, তীহার বিপক্ষে ফৌজদারী মোকদামা 
উপস্থিত করা হইয়াছে, তখন তিনি মিথ্যা বলিতে আরম্ত 

করিলেন। মাঁজি্টেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি 
কহিলেন, “্ধর্মাবতাঁর ! আমি আমার যথা-সর্বাস্থ বিক্রয় করিয়! 

স্বর্ণ-অলঙ্কাঁর প্রস্ৃতি বাহ! কিছু আমার দিবার কথ! ছিল, তাহ! 

আমি সমস্তই প্রদান করিয়াছি। বিবাহের পর দিবস আমার 

বাড়ী হইতে আমার কন্তাকে লইয়া ঘাইবার পূর্বে, আমার 

বৈবাহিক মহাশয় আমার প্রদত্ত সমস্ত অলঙ্কারগুলি উত্তম রূপে 

স্বচক্ষে দেখিয়া! লন) কিন্তু তাঁহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পরিশেষে 

একজন ্বর্ণকারকে ডাকাইয়া সকলের সম্মুথে গহনাগুলি ওজন 
ও যাঁচাই করিয়া! লন। সেই স্বর্ণকাঁর এখন পর্যান্ত বর্তমান আছে। 

বিশেষতঃ যাঁহাঁদিগের সম্মুথে সেই সকল গহনা যাঁচান হইয়াছিল, 
তাহারাঁও এখন পর্যন্ত বর্তমান । আবশ্তক হইলে তাহারা সকলেই 

আপনার সন্থুথে উপস্থিত হইর়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে প্রস্তত। 

মহাশয় ! হুঃখের কথা বলিব কি, আমার বৈবাহিক মহাশয় আমার 

নিকট হইতে আরও কিছু অর্থ প্রার্থনা করেন। সেই অর্থ প্রদানে 

আমি অদমর্থ হওয়ায়, আঁমার সহিত উহার মনাস্তর উপস্থিত হয়; 
এবং পরিশেষে আমি আমার মেজাঁজ ঠিক রাখিতে না পারিষ্া, 

অনেকের সন্মুূথে উ“হাকে গালি প্রদান করি। উহার প্রতিশোধ 

লইবার মানসে, আজ তিনি আপনার নিকট আমার নামে এই 
মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন ।” 



রকম রকম। ৩৭ 

রামরতন বাবু মুখে যাহা কহিলেন, কার্যেও তাহাই করিলেন। 

আর কিছু অর্থ ব্যর করিয়া একজন স্বর্ণকার ও অপর দ্কয়েকজন 

ভদ্রবেশী লোক দিয়া, সেইরূপ ভাবেই সাক্ষ্য গ্রদান করাঁইলেন। 

মা্জিস্ট্টি সাঁহেবও তাহার কথ! বিশ্বাস করিয়া তাহাকে অব্যা- 

হতি প্রদান করিলেন। রামরতন হাসিতে হাসিতে আপন হে 

গমন করিলেন। 

রামরতন বাবুর বৈবাহিক মোকদম| হাঁরিয়। নিতান্ত দুঃখিত 
মনে আপন বাড়ীতে গমন করিলেন, এবং মনে মনে স্থির করি- 

লেন, রামরতন বাবু যদি তীহাকে সেই সকল অর্থ প্রদান ন! 
করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার কন্তাকে আর আনিবেন না) 
এবং পুনরায় অন্ত স্থানে আপনার পুজ্রের বিবাহ দিবেন। 

মনে মনে এই করা স্থির করিয়া, একদিবন তিনি তাহার 
মনের ভাব তাহার স্ত্রীর নিকট কহিলেন। কিন্তু বালিকাঁটী অতিশয় 

সুরূপা ছিল বলিয়া, তীহার স্ত্রী তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন 
না। ক্রমে সেই কথা তাহার পুত্রেরও কর্ণগোচর হইল; পুত্রটীও 

পুনরায় বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন। কাজেই তাহার মনের হৃঃখ 
মনেই রাখিয়া! রামরতন বাবুর কন্তাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে 

হইল। এইবূপে কিছুদিবস অতিবাহিত হইলে পর, রামরতন বাবু 
আপন বৈবাঁহিকের সহিত কিছুদিবস পর্যন্ত তোষামোদ করিয়া 
চলিতে লাগিলেন। পরিশেষে সকল গোলযোগ মিটিরা গেল। 
'বলামরতন বাবু এইন্ধপে জুয়াচুরি করিয়া আপন কার্য উদ্ধার 

করিয়া লইয়াছিলেন। 



(খ) বরপক্ষের জুয়াচুরি। 

সনাতন বাবু দালালী করিয়া চিরকাল আপন জীবিকা 

নির্বাহ করিয়া আপিয়াছেন। এখন তাহার বয়স একটু অধিক 
হওয়া-প্রবুক্ত, আর অধিক পরিশ্রম করিতে পারেন না । স্ৃতরাং 

তাহার আয় পূর্ব হইতে অনেক কমিয়া আসিয়াছে । তাহার 
তিন পুল্র। প্রথমটীর বরংক্রম প্রায় ত্রিশ বংসর হইবে, তাহার 

বিবাহ হইয়া গিয়াছে, একটা পুভ্রও জন্মিয়াছে। কোন একটা 

সওদাগরি আফিসে মাসিক সত্তর টাকা বেতনে তিনি কর্ম করিয়া 

থাকেন । অধিক পরিমাণে লেখাপড়া শিক্ষা কর! তাহার ভাগ্যে 

খর্টিযা উঠে নাই । এণ্টেন্দ পাঁস করিয়া কিছুদিবস এল-এ, 
পধ্যন্ত পড়িয়াছিলেন; কিন্তু কোন কারণ বশতঃ লেখাপড়। 

পার্ত্যাগ করিয়া তাহাকে চাকরীতে প্রবৃত্ত হইতে হয়| 

সনাতন বাবুর তীয় পুজের নাম সতীন্্নাথ । তাহার 

বন়ঃক্রম প্রায় সাতাশ বৎসর । লেখাপড়া কিছুমাত্র শিক্ষা করে 

নাই। কোন কায কর্মের চেষ্টা যে করিতে হয়, তাহা তাহার 
মনে একদিবসের নিমিভ্তও কখন উদিত হয় নাই। বাঁড়ী হইতে 

কোনক্ধপে অর্থ নংগ্রহ করিয়া .সুরাপাঁন ও বেশ্রালরে গমন করাই 

ভাহার জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্ন । তাহার বিবাহ হয় নাই । 

সনাতন বাঁবু তাহার বিবাহের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়া" 

ছিলেন; কিন্ত তাহার চরিত্র দেখিয়া, বা তাহার বিষয় লোৌক- 

সুখে শুনিয়া এ পর্যন্ত কেহই তাহাকে আপন কন্তা প্রদান করিতে 



রকম রকম। ৩৯ 

সম্মত হন নাই। সতীন্রের গুণের মধ্যে এই ছিল বে, সে 
অতিশয় মিভাধী, সকলের সহিত বেশ মিলিতে পারিত, ও 

ভদ্র-বাবহারে সকলকে সন্থষ্ট রাখিতে পারিত। 

সনাতিনের তৃতীয় পুজের নাম শটীন্রনাথ। দে অতিশষ 

বুদ্ধিমান, এখনকাত কালে লেখাপড়ার যতদূর উতরুষ্ট হইতে 
হন, তাহা হইপ্াছে। এন্টেন্স হইতে আরম্ত করিয়া, এল-এ, 
বি-এ, এম-এ প্রনৃতিতে সর্বোচ্চ হইয়া আসিয়াছে । এবার 
ই ডে্টশিপ পরীক্ষান্ন পাঁস হওয়াতে, তাহাকে দশ হাজার * টাক! 

পারিতোধিক দিবার জন্য শিক্ষা-বিভাঁগ আদেশ প্রদান কনিদ্বাছেন। 

এই সংবাদ সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইবার পরই শচীন্দের 
সহিত নিজ নিজ কন্তাঁর বিবাহ দিবার নিষিন্ত চারিদিক হইতে 

কন্তাকর্ডাগণ সনাতনের বাটাীতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। 
কেবা বংশের প্রলোভন দেখাইন্া, কেহবা অর্থের প্রলোভন 

দেখাইয়া, এবং কেহ্বা সুশ্রী বালিকার প্রলোভন দেখাইর', 
তন বাবুর নিকট শচীন্দ্ের বিবাহের কণা উত্থাপন করিতে 

লাঁগিলেন। সনাতন বাবু পুরাতন দীলাল। তিনি কাহাকেও 

কোনরূপে অসন্তষ্ট না করিয়া, বা কাহাকেও কোনরূপ পরিষণার 

উত্তরুণন! দিয়া, সকলকেই হাঁতে রাখিলেন। 

পুর্বে তিনি সতীন্দ্রনাথের বিবাহের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন.) কিন্ত কোনরূপেই কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। এখন 

* ঈডেন্টশিপ পরীক্ষার পারিতোষিক, কোম্পানীর কাগজের 
সুদ কমিয়া যাওয়ার নিমিত্ত এখন আট হাজার টাঁকা হইয়াছে; 
কিন্থ আমি যে সময্বের কথা বলিতেছি, সেই সনস্ন উক্ত পরীক্ষার 
পাঁরতোধিক দশ হাজার টাকা ছিল। 



8০ বারোগার ঘপ্তর, ৮২ম সংখ্যা । 

শচীন্দ্রনাথের বিবাহের উপলক্ষে তাহার মনে নানাপ্রকার চিন্তা 

আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রথম চিন্তা, এই সময় 

পুনর্বার সতীন্ত্রনাথেরও বিবাহের চেষ্টা করেন। একটী বড় 

বালিকার সহিত তাহার বিবাহ দিতে না পারিলে, উহার চরিত্র 

সংশোধনের আর কোনরূপ উপায় নাই। দ্বিতীয় চিন্তা, শটীন্ত্র- 

নাথের বিবাহের সময়ও উপস্থিত হইয়াছে । এই সময়ে তাহার 
বিবাহ দেওয়াও সম্পূর্ণরূপে কর্তব্য ; কিন্তু তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা 

সতীন্ত্রনাথের বিবাহ অগ্রে না হইলে কনিষ্ঠের বিবাহই বা হিন্দু 

হইয়া কিরপে প্রদান করিতে পারেন। 

এইরূপ ও অন্তান্ত নানা চিন্তায় তিনি একবারে অধীর হইয়। 

পড়িলেন; কিন্তু আপনার মনের ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ 

না করিয়া, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, চারিদিক বজাস্গ 

রাখিতে পাব্বেন, কোন দিকে কোন গোলযোগ না হইয়া, 

স্ুশৃঙ্খলার সহিত তীহার মনের অভিলাষ সফল করিতে পারেন, 
কেবল সেই চিন্তীতেই আপন মন নিযুক্ত করিলেন। 

সনাতন অনেকক্বপ ভাবিয়া চিন্তিরা দেখিলেন যে, জুয়াচুরি 

ভিন্ন কোনরূপেই তিনি সতীন্রনাের বিবাহ দিতে পারেন না। 
সুতরাং পুজ্ের বিবাহের নিমিত্ত জুয়াচুরি-ব্যবসা অবলম্বন করিতেও 

তিনি কোন প্রকারেই কুষ্ঠিত হইলেন না। বিশেষতঃ তিনি 
মনে মনে যেরূপ জুয়াচুরির উপায় স্থির করিলেন, তাহ! কাধ্যে 

পরিণত করিতে পাঁরিলে যে, কেবলমাত্র তিনি তাহার দুশ্চরিত্র 

পুজ সতীন্্রনাখের বিবাহ দিতে পারিবেন, তাহা নহে; সেই 
সঙ্গে সঙ্গে কন্তাপক্ষীয় লোকের নিকট হইতে তিনি কিছু অর্থও 
সংগ্রহ করিতে পারিবেন । মনে মনে এইকপ স্থির করিয়া, এখন 
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হইতে যে কৌন ব্যক্তি শচীন্দ্রনাথের বিবাহের প্রস্তাব করিতে 
তাহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন, তীহাদিগের মধ্যে 

কন্তাকর্তার অবস্থা ও বুদ্ধিমত্তার অভাব বিবেচনায় শচীন্্রনাথের 

পরিবর্তে সতীন্দ্রনাথকে দেখাইয়া, তাহারই বিবাহের কথা ঠিক 
করিতে লাগিলেন । 

বিবাহের কথাবার্তা ঠিক করিবার পূর্বে সনাতন যে কন্তাকণ্তাঁ- 
দিগকে একটু চালাক-চতুর বিবেচনা করিলেন, বা ধাহাব! 

আইন-কান্গন অবগত আছেন, এরূপ বুঝিলেন, এবং থে 
সকল ব্যক্তিকে বড়লোক বলিয়া জানিতে পারিলেন, তাহা- 

দিগের নিকট তীহাঁর স্থিরীক্ৃত জুয়াচুরি-সংগ্লিষ্ট বিবাহের প্রস্তাব 
করিতে সাহসী হইলেন না । যে মধ্যবিত্ত লোঁকদিগকে নিতান্ত 
নিরীহ বলিয়৷ তাহার বিশ্বাদ হইল, তাঁহাঁদিগের সহিতই সেই 
ভুয়াচুরি-বিবাহের কথাবার্তা ঠিক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

সনাতন মনে মনে যেরূপ ভাবিতেছিলেন, কাধ্যেও ঠিক 
সেইরূপ জুটিয়া গেল। একদিবন তিনি আপন বাঁড়ীতে বসিয় 

আছেন, এরূপ সময় একটা লোঁক আঁসিয়! তাহার বাড়ীতে উপ- 

স্থিত হইলেন। সনাঁতনকে দেখিয়া! তিনি কহিলেন, "্মহাঁশর ! 
আপনার একটী পুত্র এবার ই্ডেন্টশিপ পরীক্ষায় পাঁস হইয়াছে, 
একথা কি প্রকৃত ?” 

সনাতন। হাঁ । কেন মহাঁশর ! 

আগন্কক। আপনি নাঁকি তাহাঁর বিবাহের নিমিত্ত চেষ্টা 

করিতেছেন? 

সনাতন। হা, অনেকেই তাহার বিবাহের নিষি মামার 
নিকট আসিতেছেন। 
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আগন্তক । আপনার সেই পুত্রের নাম কি? 
সনাতন । শচীন্তরনাথ। | 
আগন্তক। আপনি বলিলেন, শচীন্দ্রনাথের বিবাহের নিথিস্ত 

অনেকেই আপনার নিকট আগমন করিতেছেন ; কিন্তু তাহার 
বিবাহের স্থির হইতেছে না কেন? 

সনাতন। আমি মনোমত কন্তা পাইতেছি না বলিয়া, এ 

পধ্যন্ত বিবাহের ঠিক হয় নাই। 

আগন্তক ॥। আপনি কিরূপ কন্তা চাঁহেন? 

সনাতন । কন্াটী বড় চাহি, এবং বেশ স্ত্রী চাহি। 

আগন্তক । পুত্রবধূ করিতে স্ত্রী কন্যা পিতা মাত্রই অন্ধ- 
সন্ধান করিয়া থাকেন; কিন্তু বড় কন্যা চাহিতেছেন কেন? 

_. সনাতন। আমার পুক্রটীর বয়ঃক্রম একটু অধিক হইয়াছে, 

তাহাীতেই একটা বড়গোছের বালিকার অন্সন্ধীন করিতেছি । 

নতুবা মানাইবে কেন? . 
আগন্তক। আপনার পুত্রটীর বয়ঃক্রম কত হইয়াছে? 
সনাতন। পঁচিশ বৎসর । 

আগন্তক । এ অধিক বয়প কি? আপনি কত বড় বালিক! 

চাহেন? ৮ 

সনাতন । হিন্দুর ঘরে যত বড় সেয়ান! কন্যা থাকিতে পারে । 

আগন্তক । বার বৎসরের অধিক বয়স্ক কন্যা হিন্দুর ঘরে 

কধনই আপনি পাইবেন না। | 

সনাতন | বার বংসর হইলেই যথেষ্ট হইল; কিন্তু কন্যাটী 

বেশ সুশ্রী হওয়া আবশ্তক ৷ কেন মহাশয়! আপনি এত কথা 

আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? 
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আগন্তক । আমি কন্যাদায়-গ্রস্ত বলিয়াই আপনার নিকট 
আপিয়াছি। | 

সনাতন। আপনার কন্যাটা কেমন? এবং তাহার বয়সই বা 

এখন কত হইয়াছে? 
আগন্তক । আপনি যেরূপ চাহিতেছেন, তাহাই । আমার 

কনা! এগার বখসর অতিক্রম করিয়া, বার বৎসরে উপনীত হই- 

য়াছে। দেখিলে জানিতে পারিবেন, এরূপ স্ুপ্রী কন্যা এক 

হাজার কন্যার মধ্যে একটী পাওয়া যায় কি না। এই নিমিত্ত 
আমার প্রার্থনা, আপনি আমার সেই কন্যাটীকে একবার ম্বচক্ষে 

দর্শন করুন। 

সনাতন। আপনার নিবাস কোথায়? 

আগন্তক । বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত * * গ্রামে। 

সনাতন । আচ্ছ! মহাশয়! আপনি কল্য আমার নিকট 

আগমন করিবেন, হয় আমি নিজে আপনার সহিত গমন করিব, 

না হয়, অপর কোন এক ব্যক্তিকে আপনার সহিত যাইতে 

বলিব, তিনি গিয়া দেখিয়া আসিলেই হইবে। 

আগন্তক। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, আমার 

কনা শ্বনি দেখিবেন, তীহারই মনোনীত হইবে। কিন্তু পুর্বে 
একবার দেনাঁ-পাঁওনার কথাটা বলিলে হইত না? তাহা হইলে 

আমি জানিতে পারিতাঁম, সেই পরিমিত টাঁকার সংস্থান করিবার 

ক্ষমতা আমার আছে কি ন!। 

সনাতন। কন্যা মনোনীত হইলে, দেনা-পাঁওনার নিমিত্ত 

ততটা বাঁধা রহিবে না । তবে.কি না, যেরূপ বিদ্বান্ বালকের হস্তে 

আপনি কন্যাদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাঁতে একবারেই 
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ষে কিছু লাগিবে না, তাহা! নহে। অগ্রে কন্যা মনোনীত হউক, 
তাহার পর সকল বিষয় সহজেই মিটিয়! যাইবে! 

আগন্তক। আচ্ছা মহাশয়! তাহাই হুইবে। আমি কল্য 
অতি প্রত্যুৰে আপনার নিকট আগমন করিব; কিন্তু আমার 

ইচ্ছা, আপনি নিজে গিয়া! আমার কন্যাটাকে স্বচক্ষে দর্শন করেন। 

সনাতন । আচ্ছ! দেখিব, পাঁরি যদি আমি নিজেই যাইব । 
আগন্তক । মহাশয়! আমি আর একটী কথা আপনাকে 

জিক্তানা করিতে ইচ্ছ! করি। 

সনাতন। কি? 

আগন্তক। আপনার পুত্রটী এখন কোথায় ? 

সনাতন। বাঁড়ীতেই আছে। 

আগন্থক। তাহাকে একবাঁর আমি দেখিতে পাঁই কি? 
সনাতন। কেন পাইবেন লা? আপনি যাঁহাকে জামাতা 

করিতে চাহিতেছেন, তাহাকে দেখিতে পাইবেন না, একথ! কি 
হইতে পারে? আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আঁমি তাহাকে 

আপনাঁর সন্মুখে এখনই আনিতেছি। 
এই বলিয়া! সনাতন বাটার ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং 

কিছু পরেই তাহার সেই মূর্খ 'ও বেশ্ঠাঁসক্ত পুত্র সতীন্দ্রনাথকে 
সঙ্গে করিয়া আনিয়া, তাহাকে কহিলেন, “মহাশয়! ইনিই 
আমার পুত্র। আঁমি অনেক কষ্টে ইহাঁকে লেখা পড়া শিখাইয়াছি। 

ইনিই এবার দশ হাজার টাকা পারিতোধিক পাইয়াছেন।” 
সনাতনের এই কথা শুনিয়া আগন্তক একবার তাহার 

আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, 
“বাবা! তোমার নাম কি?” 
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সতীন্দ্রনাথ অবলীলাক্রমে কহিল, “আমার নাম শচীন্ত্রনাথ ।” 

সে যে এই মিথ্যা কথা আপনার ইচ্ছান্থ্যায়ী কহিল, তাহা 

নহে। পিতার শিক্ষামতই সে তাহার মিথ্য। নাম বলিয়। আপ- 
নার পরিচয় প্রদান করিল। 

আগন্তক পাত্র দেখিয়। সন্তষ্ট হইলেন ও কহিলেন, ণবেশ 
ছেলে ।” সনাতনকে কহিলেন, “আপনি বলিতেছিলেন, আপ- 

নার পুত্রের বয়স কিছু অধিক হইয়াছে। কৈ, আমার বিবেচনার 
ইহার বয়ঃক্রম কিছুমাত্র অধিক হয় নাই; বিবাহের উপযুক্ত 
বয়মই এখন হ্ইয়াছে। আমার কন্যার সহিত ইহাকে বেশ 

মানাইবে ।” এই বলিয়া তিনি সতীন্দ্রকে কহিলেন, “যাও বাবা ! 

তুমি এখন বাড়ীর ভিতর গমন কর।* সতীন্দ্রনাথ সেই স্থান 
হইতে উঠিয়া অন্য স্থানে প্রস্থান করিল। 

সতীন্দত্রনাথ দেখিতে নিতান্ত মন্দ ছিল না। তাহাকে 

দেখিয়া আগন্তকের বেশ পসন্দ হইল। তাঁহার উপর সে যেরূপ 
উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত শুনিলেন, তাহাতে এরূপ পাত্রকে কে 

পসন না করিয়া থাকিতে পারে? 

পরদিবস সনাতন কন্তার পিতাঁর সহিত বদ্ধমানে গমন 

করিয়' কন্যাটী দেখিয়া আসিলেন। দেখিলেন, কন্যাটী অতি 

নুরূপা, ও বয়ঃক্রম প্রীয় তের বৎসর । কন্যাটা দেখিয়া সনাতন 

তাহার পিতাকে কহিলেন, “আপনার কন্যাটা সুশ্রী, ইহাকে 
আমি আমার পুক্রবধূ করিতে পারি; কিন্তু এখন দেনা-পাওনার 

বিষয়টা কি হইবে 1” | 
কন্যার পিতা। আমার অবস্থা ত আপনি স্বচক্ষে : দেখিয়া 

গেলেন। আপনাকে এখানে আনিবার আমার প্রধান উদ্দেস্ট, 
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আমার অবস্থা আপনাকে দেখান। এখন বিবেচনা-মত আপনি 

যাহ! কহিবেন, তাহাই আমি আপনাকে প্রদান করিতে প্রস্তত 
আছি। কারণ, আপনার পুত্রের সদৃশ বিদ্বান পাত্রের হস্তে 
কন্যা সমর্পণ করিতে কোঁন্ ব্যক্তি পরাজ্মুখ হয়েন? তবে আমার 
প্রতি একটু অনুগ্রহ করিবেন, এই প্রার্থনা । 

সনাতন । দেখুন মভাশয়। আমার পুক্র নিজেই দশ হাজার 
টাকা পারিতোঁধিক পাইয়াছে। কন্যাটী যখন আমার একরপ পসন্দ 

হইয়াছে, তখন টাকার নিমিত্ত আমি তত গীড়াগীড়ি করিব নাঁ। 
তবে এখন বিবেচনা মত আপনি নিজেই বলিয়া দিন, আপনি 

অলঙ্কার-পত্র প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যের জন্য মোট আমাকে কত টাকা 

দিতে পারিবেন? 

কন্যার পিতা । মহাশয় ! সর্ধবশুদ্ধ আমি এক হাজার পাচশত 

টাকা আপনাকে প্রদান করিব। ইহাঁতেই অন্ষগ্রহ করিয়া 

আমার উপর আপনাঁকে সদয় হইয়া, কন্যাঁদাঁয় হইতে আমাক্ষে 
উদ্ধার করিতে হইবে। 

সনাতন। অত কম টাকায় কিরূপে আপনি এইরূপ স্ুপাত্র 

পাইতে পারেন? আমি অধিক টাঁক1 চাঁহিতেছি না, সর্বশুদ্ধ 
আমাঁকে দুই হাজার পাঁচশত টাকা প্রদান করিবেন। 

- সনাতিনের এই কথা শুনিয়৷ কন্তার পিতা অনেক তোষাঁমোদ 
করিয়া পরিশেষে সনাতিনকে ছুই হাজার টাকায় সম্মত করাইলেন। 

ক্রমে বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়! গেল। সনাতন কন্যাকর্তীর 
জাতি-কুল সম্বন্ধে একটু অন্ুসন্ধান করিয়া জানিতে পাঁরিলেন, 
'জাতাদির বিষয়ে কোনরূপ গোলযোগ নীই। কন্যার পিতাও 

সে সম্বন্ধে একটু অন্ুন্ধান করিলেন, তিনিও 
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জাতি-কুল সম্বন্ধে কোনরূপ দোষ বাহির করিতে পারিলেন না । 

কন্যাপক্ষীরগণ আরও একটু অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি- 
লেন যে, সেই বৎসর সনাতনের পুত্র শচীন্রনাথ প্ররুতই 
ঈডে্টশিপ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া দশ হাজীর টাকা পারিতোধিক 

পাইয়াছে। 
উভয় পক্ষের ভিতরের অনুসন্ধান শেষ হইয়া গেল। শুখন 

উভয় পক্ষের মতানুনারে বিবাহের দিন স্থিরীক্কত হইল। সনাত 
উদ্যোগ করিরা বাহাতে অতি শীত্্ব এই বিবাহ দেওয়াইতে পারেন, 
তাহাই করিয়া আপিতেছিলেন। কারণ, বিলম্ব হইলে, পাছে 

তাহার জুয়াচুরির কথ প্রকাশ হইয়া পড়ে; সেই ভয়ে, তিনি 

বত নিকটে বিবাহের দিন পাইলেন, তত নিকটেই দিনস্থির 

করিলেন। ছুইদ্িন পরেই দিন হইল। বিবাহের পুর্ব-দিবসেই 
আযুবৃদ্ধযন্ন গ্রন্থতি সমস্ত কাধ্য শেষ হইয়া গেল। বিবাহের 

দিবস সকাল সকাল বর লইর! গিপ্লা বিবাহ-কাঁধ্য সম্পন্ন করাই- 
লেন। দুর-পথের ভান করিঘা সনাতন নিজের নিতান্ত নিকট- 
আম্বীয় অর্থাৎ ধাহাদের না পাইলে কাধ্য উদ্ধার হইবে না, 

তাহাদের ছুই চারিজনঘাত্রকে বরবাত্রী স্বরূপে লইননা গিয়াছিলেন। 

ঘাহা হউক, যথানিরষে বিবাহ শ্রেব হইয়া গেল] 

এখানে বলা বাহুল্য নে, সনাতনের তৃতীয় পুক্ত ই্ডেপ্টশিপ 
পরীক্ষোত্তীর্ণ শচীন্দ্রনীথের সহিত্র এ বিবাহ হইল না; সেই 
হুশ্চরিত্র মধ্যম পুত্র সতীন্ত্রনাথের সহিত হইয়া গেল। 

এখন পাঠক! বুঝিতে পারিলেন যে, এইরূপ জুয়াচুরি করিয়া 

সনাতন আপনার মূর্খ, লম্পট ও সুরাপারী পুত্রের বিবাহ দিষবা 

হুই নহ্স্ব টাকা গ্রহণ করিলেন। 
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বিবাহের সময় কন্যার পিতা প্রর্কৃত কথা কিছুই জানিতে 
পারিলেন না । বিবাহের প্রায় ছুই তিনমাস পরে তিনি যে কিরূপ 
ছুয়াচোরের হস্তে পতিত হইয়া চিরদিবসের নিমিত্ত আপন 
কন্যার সর্বনাশ-সাঁধন করিয়াছেন, তাহা অবগত হইতে পারি- 

লেন। কিন্তু হিন্দুর বিবাহ! সুতরাং সমস্তই তাহাকে সঙ্থ 
করিয়া থাকিতে হইল। 

সনাতনের ভাগ্যবলেই হউক, বা! কন্যার পিতার মনোকষ্টের 

নিমিত্তই হউক, অথবা স্তুকুমারী বালিকার অনৃষ্টক্রমেই হউক, 
বিবাহের পর হইতেই সতীন্দ্রনাথের চরিত্রের পরিবর্তন আর্ত 
হইল। সেন্ুরা পরিত্যাগ করিল, বেশ্ঠালয়ে যাওয়া বন্ধ করিরা 

বৈষয়িক কাধ্যে আপনীর মন নিযুক্ত করিল, এবং একটা ব্যবদ 

আরম্ভ করিয়! তাহা হইতেই বেশ দশ টাকা উপার্জন করিতে 
লাগিল। | 

কিছুদিবদ পরে প্রকৃত শটীন্ত্রনাথেরও বিবাহ হইয়া গেল। 

এই বিবাহে কন্যাকর্ডীর নিকট হইতে সনাতন প্রায় ছয় সাত 

হাঁজার টাক! গ্রহণ করিলেন। * 

সম্পুর্ণ 

** ফাল্ডন মাসের সংখ্যাঃ 

“দায়ে খুন 
( অর্থাৎ যেমন জুয়াচুরি তেমনই সাজা ! ) 

মুন্ত্ক্থ ॥ 
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দায়ে খুন। 
( অর্থাৎ যেমন জুয়াচুরি তেমনই সাজা! ) 

শরীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 

সিকৃদারবাগান বান্ধব পুস্তকালম ও 

সাধারণ পাঠাগার হইতে 

শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত। 
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দারোগার দধুর । ] . [ ফান্ুন, ১৩০৫ । 

দায়ে খুন। 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

একদিবদ প্রাতঃকালে কেবলমাত্র আমি আমার আফিসে 

আপিয়া বসিয়াছি, এরূপ. সময়ে একজন মাড়োয়ারী আসিয় 

আমার নিকট উপস্থিত হইলেন । ইহার বয়ংক্রম ত্রিশ বংসরের 
অনধিক। ইহাকে দেখিয়া, বেশ একজন চালাক ব্যবসারী লোক 

বলিয়া অনুমান হয়। 'আমাঁকে দেখিয় তিনি কহিলেন, “মহাশয় ! 

আমি আপনার সহিত একটী সবিশেষ পরামর্শ করিবার নিমিত্ত 

আগমন করিয়াছি । যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আমি 

আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা অতি সামান্ত বিষয় 

হইলেও, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া, 

আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। যদি অনুগ্রহ-পূর্বক 

আপনি আমার কথাগুলি শ্রবণ করেন, এবং আমার কি কর! 

কর্তবা) সে সম্বন্ধে একটু পরামর্শ প্রদান করেন, তাহা হইলে 

আমি সবিশবেষূপ বাধিত হইব।” 
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মাড়োয়ারীর কথ শুনিয়া আমি কহিলাম, “আপনি যাহা 

বলিতে চাহেন, অনায়াসেই তাহা আমাকে বলিতে পারেন। 
আপনার সমস্ত কথ শ্রবণ করিয়া, যদি বুবিতে পারি, আমার 

দ্বারা কোনরূপে আপনার উপকার হইবার সম্ভীবনা, তাহা আমি 

করিতে প্রস্তুত আছি।” 

আমার কথ! শুনিয়া সেই মাড়োক়ারী বলিতে আরম্ভ করিল, 
“মহাশয়! আমার নাম বালমুকুন। আমি বাল্যকাল হইতে 
ব্যবসা-কাধ্য ব্যতীত অপর কোন কাধ্য শিক্ষা করি নাই। এ 

পর্যযস্ত ব্যবসা-কারধ্যেই নিজের দিন অতিবাহিত করিয়া আসি- 

তেছি; কিন্ত আপন ছুরদৃষ্ট বশতঃ এ পর্যাস্ত নিজে কোনব্ধপ 

কারবার করিতে সমর্থ হই নাই, চিরকালই পরের অধীনেই 
কাধ্য করিয়া আসিয়াছি। এই কলিকাতা সহরে অনেক দিবস 

হইতে অবস্থিতি করিয়া কোন একটা প্রধান মাড়োয়ারীর 
সমস্ত কাধ্য আমি নিজে নির্বাহ করিয়া আপসিতেছিলাম। আমি 

যতদিন পর্যস্ত তাহার কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, সেই পর্্যস্ত 

কোনরূপেই তাহার একটামাত্র পত্রদাও লোকসান হয় নাই; 
বরং দিন দিন আমি তীহার কার্যের উন্নতি করিয়াই আসিতে- 
ছিলাম। আমি কলিকাতায় থাকিতাম সত্য) কিন্ত ভারতবর্ষের 
নানাস্থানে তাহার এক একটা ফারম ছিল। আমি কলিকাতায় 

থাকিয়া, সেই সমস্ত ফারমের কার্য নির্বাহ করিয়া আসিতে- 
ছিলাম। এই সকল ফারম হইতে আমার মনিব যথেষ্ট অর্থ 
গ্রহ করিয়া তাহার দেশে তিনি এখন একজন বড়মান্থুষের 

মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তিনি অর্থের ঘথেষ্ট সংস্থান করিয়া- 

ছেন সত্য; কিন্তু তীহার অবর্তমানে সেই অর্থ ভোগ করিতে 
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পারিবে, তাঁহার এরূপ আর কেহই নাই। একমাত্র পুত্র ছিল, 
তিনি বড় হইয়া ইদানীং মধো মধ্যে নিজের ব্যবসায়ের তত্বাবধান 
করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ কয়েকমাস হইল, 

হঠাৎ ত্াহারও মৃত্যু হইয়াছে। এই কারণে আমার মনিৰ 
মনের ছুঃখে তাহার যেস্থানে যেকোন কারবার ছিল, তাহার 

সমস্ত কার্য উঠাইয়! দিয়াছেন। যখন আমার মনিব তাহার সমস্ত 

ব্যবসা বন্ধ করিয়! দিলেন, তখন আর আমার চাকরী থাকিবে কি 

প্রকারে? পারিতোধিক বলিয়া, আমাকে নগদ ছুই সহ মুদ্রা 

প্রদান করিয়া আমাকে তাহার চাকরী হইতে জবাব দ্রিলেন। 

“নগদ ছুই সহজ মুদ্রা হস্তে পাইয়া আমি একবার মনে করি- 
লাম, এতদিবস পরের নিকট চাকরী করিয়। দিন যাপন করি- 

য়াছি, এখন আর কাহার নিকট পুনরায় উমেদারী করিয়া 

বেড়াইব? এই মূলধন অবলম্বন করিয়া কোন একটী কারবার 
আরস্ত করি, তাহাঁতেই কোনরূপে আপনার দিন অতিবাহিত 

করিব। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, কারবারে প্রবৃত্ত 

হইবার উদ্ভোঁগ করিতেছি, এরূপ সময় জানিতে পারিলাম বে, 
বোগ্ধাই সহরের কোন্ একটা প্রধান মাড়োয়ারী ফারমের মনিব- 
গোমস্তীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায়, সেই চাকরী খালি হইয়াছে। 
বোদ্াই সহরের সেই ফারমের নীম আমি পুর্ব হইতেই অবগত 
ছিলাম। আমার পূর্বতন মনিবের ফারমের সহিত সেই ফারমের 
সর্বদা কারবার চলিত) কিন্ত আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে 

কাহারও সহিত কাহারও চাক্ষুষ দেখা-শুনা ছিল না। আনি 

জানিতাম, বোম্বায়ের সেই ফারম অতিশয় পুরাতন, কারবার 

বহ-বেস্তৃত ও সর্বজন-বিদিত। 



“সেই ফারমের মনিব-গোঁমস্তার পদ শুন্য হইয়াছে জানিতে 
পারিয়া, সেই পদ-প্রার্থ হইয়া, আমি সেই স্থানে একথানি 
দরখাস্ত করিলাম। আমি যেফারমে কার্য করিতাম, এবং যে 

কারণে এখন আমার কন্ম নাই, দরখাস্তে তাহাঁরও সমস্ত অবস্থা 
আমি বিস্তৃতরূপে লিখিয়! দিলাঁম। যে পদের প্রার্থ হইয়া আমি 

দরখাস্ত করিলাঁম, সেই পদ যে আমি প্রাপ্ত হইব, সে আশ! 

আঁমাঁর অতি অল্পই ছিল। কারণ, বোঁশ্বাই-প্রদেশে সেই কার্যের 
উপযোগী অনেক লোক বর্তমীন থাঁকিতে তাহারা একজন 

অপরিচিত ব্যক্তিকে কেন সেই পদে নিযুক্ত করিবেন? সেযাহ! 

হউক, আমার মনে যতদূর আঁশ! ছিল, তাহার অধিক কার্যে 
পরিণত হইল। দরখাস্ত প্রেরণ করিবার এক সপ্তাহ পরেই 

আমি সেই ফারম হইতে একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানি 
পাঠ করিয়া আমি অতিশয় বিশ্মিত হইলাম । দেখিলাম, আমার 

দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে, বাৎসরিক ছয়শত টাঁকা বেতনে আমাকে 
সেই কাধ্যে নিযুক্ত কর! হইয়াছে । উহাতে আরও লেখা আছে 

যে, এই পত্র পাইবার পর দশদিবসের মধ্যেই দেই স্থানে গমন 

করিয়া আমাকে আমার নূতন কাধ্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। 

“সেই পত্র পাইয়া আমি অতিশয় সন্তষ্ট হইলাম। ইতিপূর্বে 
বাহার নিকট আমি কার্য করিতাম, তাহার নিকট হইতে আমি 

বাৎসরিক চারিশত আশী টাকা বেতন পাইতাম। এখন তাহা 

অপেক্ষা আমার একশত কুড়ি টাকা অধিক বেতন হইল। 

সুতরাং নূতন চাঁকরী সম্বন্ধে আমি আর কোনরূপ ইতস্তত না 
করিয়া ব্যবসা! করিবার থে ইচ্ছা করিতেছিলাম, তাহা পরিত্যাগ 

করিয়। বোম্বাই সহরে গমন করিবার জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলাম। 
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“যে দিবন আমি কলিকাত। পরিত্যাগ করিয়! বোম্বাইয়ে গমন 
করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহার তিন চারিদিবস পূর্বে একটা 

লোক আসিয়া হঠাৎ আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি যে 

কি করিয়া আমার বাঁসা চিনিলেন, তাহা আমি বলিতে পারিলাম 

না, বা বুঝিতেও পারিলাম না । ইতিপূর্বে আর কখনও যে আমি 
তাহাকে দেখিয়াছি, তাভাঁও আমার বোধ হইল নাঁ। তিনি 

হঠাঁৎ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াই কহিলেন, “মহাশয়ের নামই 
কি বালমুকুন্ ? 

আমি। হী মহাশয়! আমারই নাম বালমুকুন্। 

আগন্তক। আপনি যে ফারমে কার্য করিতেন, সেই ফাঁরম 
এখন উঠিয়া গিয়াছে? 

আমি। ধনী ইচ্ছা করিয়া তাহার দেনা-পাঁওনা মিটাইয়া 
দিয়! তাহার কারবার উঠাইয়! দিয়াছেন । 

আগন্তক । তাহা হইলে বৌধ হয়, আপনি এখন বেকার 
বনিয়। আছেন? 

আঁমি। বেকার বসিয়াছিলাম বটে; কিন্তু এখন বেকার 

বসিয়া আছি, তাহা আর বলিতে পারি ন1। 

আগন্তক। আপনার একথার অর্থ আমি বেশ বুঝিয়া উঠিতে 
পারিলাম না। 

আমি। চাকরী যাওয়ার পর, আমি কিছুদিবস বসিয়াছিলাম 

বটে; কিন্তু সম্প্রতি একটী চাকরীর যোগাড় হইয়াছে । এই 
নিমিত্তই আমি বলিতেছি, এখন আর আমি বেকার অবস্থায় 

বসিয়া নাই। কেন মহাশয়! আপনি আমাকে এ সকল কথা 

জিজ্ঞাসা করিতেছেন? 



৮ ঘায়োগার ঘগ্তুর, ৮৩ম সংখ্যা । 

আগন্তক । জিজ্ঞানা করিবার সবিশেষ কারণ আছে বলিয়াই, 

জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনাকে একটা চাকরীতে নিযুক্ত করি- 
বার মানসেই আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছিলাম। 

আমি। আমাকে একটা চাঁকরী প্রদান করিবার মানসেই 
আপনি আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, একথার অর্থ আমি 

সবিশেষরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। 

আগন্তক । ইহার অর্থ এমন সবিশেষ কিছু নহে যে, আপনি 

বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমি যে মহাজনের অধীনে 
কর্ম করি, তিনি একজন প্রসিদ্ধ ধনী। তিনি জাতিতে মাড়োয়ারী 

ব্রাহ্মণ ; কিন্তু কেবল বঙ্ধদেশ ব্যতীত এমন কোন স্থান নাই যে, 

সেই সকল স্থানে তাহার ফারম বা কারবার নাই। মান্দ্রীজ হইতে 

হিমালয়, বোস্বাই, এবং গুজরাট হইতে বেনারস প্রভৃতি স্থানের 
মধ্যে যে যেস্থানে প্রধান প্রধান নগর আছে, সেই সেই স্থানেই 
তাহার একটী একটা শাখা ফারম আছে । আঁমার বোধ হয়, 
বঙ্গদেশ ব্যতীত এক ভারতবর্ষের মধ্ো অন্ন-বিস্তর তিনশত স্থানে 

তাহার কারবার হইয়! থাকে। এখন তাহার নিতান্ত ইচ্ছা! যে, 

তিনি বঙ্গদেশের মধ্যেও আপনার কারবার বিস্তৃত ভাবে স্থাপন 

করেন, এই নিমিত্ই আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। কণিকাতার 
মধ্যে একটা প্রধান ফারম স্থাপন করিয়া, ক্রমে বঙ্গদেশের প্রধান 

প্রধান সমস্ত নগরীতে তাহার এক একটা শাখা ফারম স্থাপন 

করিয়া! আমি-আমার স্থানে অর্থাৎ মান্দ্রাজ সহরে গমন করিব । 

কলিকাতার ফারমের অধীনে অনেকগুলি শাখ। ফারম থাকিবে; 

স্থত্রাং কলিকাতার নিমিত্ত একজন অতি উপযুক্ত লোকের 

প্রয়োজন। আমি আমার একজন বন্ধুর পত্রে অবগত হইতে 
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পারিয়াছি যে, যেরূপ কার্যের নিমিত্ত আমি উপযুক্ত লোকের 

অনুসন্ধান করিতেছি, আপনি সেই কার্যের ঠিক উপযুক্ত লোক। 

“তাহার এই কথ শুনিয়া আমি তীহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“আমার সম্বন্ধে আপনাকে কে বলিয়াছে, তাহা আমি জানিতে 

পারি কি ? 
উত্তরে তিনি আমাদিগের দেশস্থ এক ব্যক্তির নাম করিলেন । 

দেখিলাম, তাহার সহিত আমার সবিশেষরূপ আলাপ-পরিচয় 

না থাকিলেও, তিনি যে একবারে আমার নিকট অপরিচিত, তাহা 

নহে। সুতরাং আমি মনে ভাবিয়াছিলাম, তাহা হইলে হয় ত 

প্রকৃতই তিনি আমার কথ! বলিয়া থাকিবেন। 

“তাহার পর তিনি কহিলেন, “মহাশয়! এখন আমি আপনার 

নিকট কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, তাহা এখন বোঁধ হয়, বেশ 

বুঝিতে পারিলেন ?, 

আঁমি। তাহা ত বুঝিয়াছি, কিন্তু আপনি যে প্রকার কার্যের 

কথা আমাকে কহিলেন, সেই সকল কাধ্য আমার ছ্বারা কোন 

প্রকারেই সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। সমস্ত বঙ্গদেশের প্রধান 

প্রধান নগরীতে এক একটা কার্য্স্থান স্থাপন করিয়া, সেই 

সকল: কার্ধের উত্তমরূপে তত্বাবধান করিতে হইলে, আমা 

দিগের সদৃশ বুদ্ধিজীবি লোকের ছারা সে কার্য হইবার সম্ভাবনা 

নিতান্ত অল্প । আপনি যদি আমার পরামর্শ শ্রবণ করেন, তাহা 
হইলে আমা-অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ ও কা্যক্ষম অপর কোন 
ব্যক্তির অন্সন্ধীন করুন। 

আগন্ধক। সে অনুসন্ধীন করিবার আমীর আর কিছুমীত্র 

প্রয়োজন নাই । যদি আমার বিশ্বাস না হইত, বা অপরের নিকট 
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হইতে আমি উত্তমরূপে অবগত হইতে না পারিতাম যে, আপনার 
দ্বারা আমাদিগের প্রস্তাবিত কাধ্য সকল সম্পন্ন হইবার সম্ভাবন! 
নাই, তাহা হইলে বোঁধ হয়, আমি কখনই আপনার নিকট 

আসিয়! উপস্থিত হুইভাষ না । দেই কাধ্য আপনার দ্বার! নির্বাহ 
হইবে না, একথা আপনি ত বলিবেনই । কারণ, যে ব্যক্তির কোন 
কার্যে উত্তষর্ধপে পাঁরদপ্রিতা থাকে, তিনি কখনই আপনার গুণ 

আপন মুখে স্বীকার করেন না; অধিকাংশ সময়ে বরং তিনি 
তাহার বিপরীতই বলিয়! থাকেন। সেযাঁহা হউক, সেই কার্ধ্য 

আপনার দ্বারা স্থচারুরূপে নির্বাহ হইতে পারুক আর না পারুক, 

তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। আপনি কোন্ সময় হইতে 
আমাদিগের কার্যে নিযুক্ত হইবেন, তাহা এখন আমাকে স্পষ্ট 

করিয়! বলিয়া দিউন। 

আমি। আমিবদি আপনাদিগের কাধ্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে 

ন| পারি, তাহা হইলেও কি আপনি সেই কাধ্যে আমাকে নিযুক্ত 

করিতে চাহেন ? 

আগন্তক। তাহা হইলেও চাহি । 

আমি। এরূপ অবস্থাতেও মদি আপনি আপনাদিগের কার্যে 

নিযুক্ত করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাকে সবিশেষ হুঃখের 

সহিত বলিতে হইতেছে বে, এখন আমি অপর কোন স্থানে 

চাকরী গ্রহণ করিতে অসমর্থ । 

 আগন্তক। কেন? 

আমি। আমি ইতিপূর্বে অপর মার এক স্থানে চাকরী 
স্বীকার করিয়াছি, এবং সেই স্থানে শীঘ্রই গমন করিবার নিমিভ 

প্রস্তুত হইতেছি। 
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আগন্তক । সেকোথায়? 

আমি। বোম্বাই সহরে। নীটারীনি জরা 

আমি কিরূপে আপনার চাকরী করিতে সম্মত হইতে পাৰি ? 

আগন্তক। আপনি একটা কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন মাত্র; 
কিন্ত এখন পর্যন্ত সেই স্থানে গমন বা সেই কাধ্য করিতে 
আরম্ভ করেন নাই। খাল্যকাল হইতে আস্ত করিরা পরের 

নিকট চাকরী করিতে করিতে আপনি এখন এত বড় হইয়াঁ- 

ছেন। বলুন দেখি, ফোন লোক কোন স্থানে কর্ম করিতে 

করিতে যদি অপর কোন স্থানে কিছু সুবিধা বিবেচনা করেন, 

তাহা হইলে তিনি সেই কম্ম পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন 

কাষ্যে গমন করেন কি না? আমার বোঁধ হয়, আপনার পি- 

চিত যত লোৌক এইরূপ ভাবে এক স্থান হইতে কর্ম পরিত্যাগ 

করিষ়া অপর স্থানে গমন করিয়াছেন, তাহার একটা ছুইটা 
তালিকা আপনি এখন হঠাঁৎ গ্রাস্তত করিয়া দিতে পাঁরেন। 

মূল কথা, এরূপ লোকের সংখ্যা জগতে এত অধিক যে, তাহা 

ঠিক করা সহজ নহে। আপনি যখন অপর কার্য করিতে প্রবৃত্ত 
ভ্ন্ নাই, তখন সেই কার্যে আপনাকে যে গমন করিতেই 

হইবে, তাহার অর্থ নাই। বে স্থানে আপনি আপনার নুত্তন 

চাঁকরী প্রাপ্ত হইতেছেন, সেখানে তীহার! আপনাকে কিরূপ বেতন 

দিতে স্বীকাঁর করিরাছেন, তাহা আমি জানিতে পারি কি? 
আমি। তাহা বলিতে আমার কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক নাই। 

তাহারা আমাকে যে বেতন দিতে সম্মত হইয়াছেন, সাহা কিছু 
অধিক নহে; বরং একপ সামান্য । রাঁতসরিক তাহারা আমাকে 

ছুয়শত টাক! প্রদান করিবেন। 
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আগন্তক। একথা আপনাঁকে আমার পূর্বে বল৷ উচিত ছিল। 
কারণ, তাহা হইলে এতগুলি বাজে কথা লইয়া আমাদিগের 

সময় নষ্ট করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইত না। যখন চাকরীই 
আপনার উপজীবিকা, তখন আপনাকে চাঁকরী করিতেই হইবে। 

যখন চাঁকরীই করিতে হইল, তখন ভাল ঘরে অধিক বেতন 

পাইলে সে সুযোগ কে পরিত্যাগ করিতে চাহে? 
আমি। আপনারা আপনাদিগের প্রস্তাবিত কর্মের নিমিত্ত 

যেলোক নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিতে চাহিতেছেন, তাহার 

নিমিত্ত তাহাকে কিরূপ বেতন দিতে ইচ্ছ! করিতেছেন ? 

আগন্তক । আমি নিজে ধনী নহি, বা আমার নিজের কারবার 

নহে। আমার মনিব আছে, আমিও আঁমার মনিবের একজন 

বেতন-ভোগী চাঁকর। আমাদিগের মনিবের নিরম আছে, তিনি 

তাহার কোন লোকজনকে বাৎসরিক হিসাবে বেতন প্রদান 

করেন না। কারণ, তিনি বেশ জানেন, ধিনি যেরূপ বেতনের 

চাঁকরই হউন না কেন, সেই বেতন হইতে তীহাকে তাহার 

পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। স্থতরাং বংসরান্তে বেতন 

পাইলে, কোন ব্যক্তিই তাহার পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতে 

সমর্থ হন্ না । এই নিমিত্ত আমার মনিবের আঁদেশ যে, তাঁহার 
চাঁকরমাত্রেই মাসিক হিসাবে বেতন প্রত্যেক মাসের প্রথম 

সপ্তাহের ভিতরেই পাঁইবে। আপনার নিষিদ্ত প্রথমেই আমার 
মনিবের সহিত কথা হইয়াছিল। তিনি আমাকে বলিয়া দিয়া- 

ছিলেন যে, সেই কারধ্যের নিমিত্ত যদি তিনি কোন একজন ভাল 

লোক প্রাপ্ত হন্, তাহা হইলে তাহার মাসিক বেতন তিনি 
তিনশত টাকা পধ্যন্ত ক্রমে প্রদান করিবেন। এখন কিন্তু একশত 
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টাকার অধিক দিবেন না। ভাল করিয়া তাহার মনোমত কার্য 

করিতে পারিলে, প্রত্যেক বৎসরে পচিশ টাক! হিসাবে বাড়াইয়া 
দিবেন। এইরপে ক্রমে তীহার বেতন মাসিক তিনশত টাকায় 
আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহার পর তাহার বেতন আর অধিক 

বাড়িবে না । এখন মহাশয়! দেখুন দেখি, মাসিক একশত 

টাক। হিসাবে বেতন হইলেও, বাৎসরিক হিসাবে আপনার বেতন 

হইল-_বারশত টাকা, অর্থাৎ যাহা এখন আপনি পাইবেন বলিয়া 

ঠিক হইয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ। এরূপ অবস্থাও আপনি আমার 

প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইতে পারিবেন কি না, সেই বিষয়ে একটু 
বিবেচনা করিয়া দেখুন। 

তাহার এই কথা শুনিয়া আমি মনে করিলাম, এই ব্যক্তি 
যাহা বলিতেছে, তাহা ত প্রকৃতই । যখন পরাধীনত। স্বীকার 

করিয়া চাকরী করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন যে স্থানে অধিক 
অর্থ পাওয়া যাইতেছে, সেই স্থান পরিত্যাগ করি কেন? 
বিশেষতঃ যে ব্যক্তি আমার বাড়ীতে আসিয়া আমাকে তোষামোদ 

করিয়া, অধিক বেতনে আমাকে একটা চাঁকরী প্রদান করিতেছে, 
তখন সেই চাকরীই বা আমি হেলায় পরিত্যাগ করি কেন? 
মাসিক পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে একশত টাঁকাই বা গ্রহণ না 
করি কেন? আমি. বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, এনপ অবস্থায় 

এরূপ সুযোগ পরিষ্যাগ করা, কোন ক্রমেই যুক্তি-সঙ্গত নহে। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়। আমি সেই ব্যক্তিকে কহিলাম, “মনে 
করুন, আমি যদি আমার চাঁকরী পরিত্যাগ করিয়া আপনা- 

দিগের কার্য করিতেই প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে কোন্ তারিখ 

হইতে আমাকে সেই কার্যে নিযুক্ত হইতে হইবে ?” 
আগন্তক। এখন হইতেই আমি আপনাকে নিধুক্ত করিব, 

আজ হইতেই আপনি আমাদিগের কাধ্য করিতে আরম্ভ 

করিবেন। 

, আমি। দেখুন মহাশয়! আমি যে ফাঁরমে চাকরী স্বীকার 
করিয়াছি, সেই ফারম জগগ্ধিখ্যাত ও বহুদিবসের পুরাতন ফারম। 
আপনার পরামর্শে সেই স্থান হইতে চাকরী পরিত্যাগ করিয়। 
অন্ত স্থানে গমন করা কি যুক্তি-ন্গত? 

_. আগন্ভক। আমাদিগের ফাঁরম যদি সামান্য ফারম হইত, 
তাহা হইলে আপনার চাকরী পরিত্যাগ করিতে আমি কখনই 
পরামর্শ প্রদান করিতাম না। আপনি থে ফাঁরমের কথ! বলিতে 

ছেন, মেই ফারম অপেক্ষা ধনবান্ ও উৎকৃষ্ট ফাঁরম এ দেশে 

যদি কাহারও থাকে, তাহা আমাদিগের। যে ফারমের শাখা 

ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান প্রধান নগরীতে আছে, সেই স্থালে 
চাঁকরী কর! শ্লীার বিষয়। বিশেষতঃ আপনি আমাদিগের 

ফারমের নিয়ম প্রভৃতি অবগত নহেন বলিয়াই, এইরূপ কথ! 

ব্লিতেছেন। আমাঁদিগের ফাবমের কর্মচারীগণ তাঁহাদের কার্যা- 



দায়ে খুন। . ১৫ 

দক্ষতা দেখাইয়া আপনাদের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে 
পারিলে, মূল ফারমের লভ্য অংশ হইতে কমিশন বলিয়া বাৎসরিক 

একটা অংশও পাইয়া থাকেন। সে অংশ শুনিতে অতি সামান্ 

হইলেও, কার্যে কিন্তু সামান্য নহে। এমন কি, এক একজন 

কর্মচারী বৎসর বৎসর তাহার বেতনাদি বাঁদে পাচ ছয় সহস্র 

পর্যন্ত টাক! পাইয়া থাকেন। তদ্যতীত আমাদিগের কাষ্যের 

আর একটী প্রধান সুবিধা আছে, ধে সুবিধা কেবলমাত্র আমা- 

দিগের ফারম বাতীত এ পর্যন্ত অপর কোন স্থানেই পরিলক্ষিত 

হয় নাই! যিনি যে স্থানেই চাকরী করুন না কেন, একমাস 

চাকরী পুর্ণ না হইলে সেই মাসের বেতন কেহই প্রাপ্ত হন না; 

কিন্তু আমাদিগের নিয়ম সেরূপ নহে । আমরা সকলেই অগ্রিম 

বেতন পাইয়া থাকি, অর্থাৎ যেমন মাস পড়িবে, অমনি আমরা 

সেই মাসের বেতন অগ্রিম প্রাপ্ত হইব। এরূপ অবস্থায় আপনি 
সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, আপনি আমাদিগের সরকারে 

কার্ধ্য করিতে প্রস্তত আছেন কি না? যদি আপনি আমাদিগের 
প্রস্তাবিত চাকরী গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আপনি 

কল্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন । এখন আমি আপন স্থানে 

প্রস্থার্ন করিতেছি । 

এই বলিয়া তিনি প্রত্যাগ্ন করিতে উদ্ভত হইলে, আঙি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশয় ! আমি কল্য আপনার সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, কাহার অন্গসন্ধান করিব? মহাশয়ের না 

তআমি এ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই।” 

আগন্তক । আমার নাম মাণিক চাদ। আপনি আমার না 

করিয়া অনুসন্ধান করিলেই আমাকে দেখিতে পাইবেন। 
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আমি। কোন্ স্থানে গমন করিলে, আমি আপনার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইব? 

মাণিক। আমার বাসায় ।----না, আমার বাসায় যাইবার 

প্রয়োজন নাই, বেলা দশটা হইতে পাঁচটা পধ্যস্ত আমি আমার 
বাসায় থাকিব না। নিজ্জনে একটী ঘর লইয়াছি, সেই স্থানে বসিয়া 
আমি কি প্রণালীতে কার্যের বন্দোবস্ত করিব, তাহাই ঠিক 

করিতেছি। আপনি সেই স্থানে গমন করিবেন, সেই স্থানেই 

আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে। 
আমি। সেস্থান কোথায়? 

. মাণিক। বড়বাজীর রাজার কাট্রা। রাজার কাটরায় 
দৌতালার উপর পঁচিশ ছাব্বিশ নম্বরের ঘর । 

আমি। আচ্ছা মহাশয় ! দ্মগ্ক আমি এ বিষয় একটু সবিশেষ- 
রূপে বিবেচনা করিয়! দেখি, এবং আমার ছুই একজন বন্ধু-বান্ধবের 
সহিত পরামর্শ করিয়া দেখি। পরামর্শ করিয়া আমি যেরূপ 
সাব্যস্ত করিব, তাহা আমি আপনার নিকট গমন করিয়! বলিয়া 

আসিব। যদি আপনাদিগের নিকট চাকরী করি, তাহাও গিয়া 

বলিয়া আসিব, আর ন! করি, তাহাও আপনাকে জানাইব। 

আমার সহিত এইরূপ কথাবার্তা হইবার পর, মার্ণিকবাঁবু 
আমার বাড়ী হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই চাকরী গ্রহণ কর! 
আমি একরূপ স্থিরই করিয়াছিলাম। তথাপি ছুই একজন বন্ধু 

বান্ধবকে একবার জিজ্ঞাসা কর! কর্তব্য মনে করিলাম। 

সেই দিবস রাত্রিতেই আমি আমার ছুই একজন বন্ধু-বান্ধবের 

সহিত পরামর্শ করিলাম, সকলেই আমাকে মাণিকাদের 
প্রস্তাবিত কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। 
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আমিও তাহাই স্থির করিয়া পরদিবম মাণিকবাবুর নিকট গমন 
করিয়া তাহাদিগের ফারমেই কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইব, মনে 
মনে এইকপ স্থির করিলাম। 

পরদিবম বেলা আন্দীজ এগারটার সময় আমি রাজার কাট্রায় 
গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাজার কাট্রার প্রত্যেক ঘরই আমি 
পুর্ব হইতে জানিতাম। দৌতালার উপর গমন করিয়া পঁচিশ 

ছাব্বিশ নম্বরের গৃহের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম । সেই দুইটা 
ঘর অনেকদিবস হইতে খালি ছিল। সেখানকার প্রত্যেক ঘরেরই 
বারান্দার দিকে ছুইটী করিয়া দরজা আছে মাত্র। কোন কোন 
ঘরের মধ্যে এক ঘর হইতে অপর ঘরে ষাঁতাঁয়াত করিবার 

নিমিত্ত একটা একটী দরজা আছে। কোন ব্যক্তি ছুইটা ঘর 
একত্র গ্রহণ করিলে উভয় ঘরের মধ্য দিয়! যাতায়াতের নিখিস্ত 

প্রায়ই সেই দরজা খুলিয়া রাখেন। আর যদি কেব্লমাত্র একটা 
ঘর গ্রহণ করেন, তাহ! হইলে সেই দরজা বন্ধ থাঁকে। 

আমি পঁচিশ নম্বরের ঘরের সম্মুখে গিয়। দেখিলাম, উহার 

বাহিরের ছইটী দরজাই ভিতর হইতে বন্ধ। ছাব্বিশ নম্বরের 

ঘরেরও একটা দরজা ভিতর হইতে বন্ধ) কিন্তু একটী দরজা! 

থোলাখ সেই দরজার উপর একখানি পরদা ঝোলান আছে। 
সেই পরদা'র বাহিরে দ্বারবান্ সদৃশ একটী লোক বসিয়া আছ্ছে। 
আমি সেই স্থানে গমন করিয়া প্রথমেই সেই দ্বারবান্কে জিজ্ঞাসা 

করিলাম, মাঁণিকটাদ বাবু নামে কোন ব্যক্তি এই স্থানে আছেন 

কি? তখন সেই দ্বারবান্ সেই ঘর দেখাইয়! দিয়া উত্তরে 
আমাকে কহিল, হা মহাশয় ! বাবুসাহেব এই ঘরেই থাকেন, 
তিনি এখন ইহার ভিতরেই আছেন । 
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ঘ্বারবানের এই কথা শুনিয়া! সেই পরদা ঠেলিয়া আমি সেই 
ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, মাঁড়োয়ারীগণ সর্বদা 

যেরূপ স্থানে বা যেরূপ ভাবে বসিয়া আপন আপন কার্য নির্বাহ 

করিয়া থাকেন, ইনি কিন্তু সেরূপ ভাবে বসিয়া আপন কার্যে 

প্রবৃত্ত নহেন। ঘরের মেঝের উপর কোনরূপ বিছান! বা যেরূপ 

ভাবে মাঁড়োয়ারীগণ গদি বিছাইয়া তাহার উপর উপবেশন করেন, 
সেই ঘরের ভিতর সেইরূপ ভাবের কোন দ্রবাই নাই। যাহা 

আছে, তাহ! মাড়োয়ার-পদ্ধতির সম্পূর্ণরূপ বিপরীত । সেই ঘরের 
ঠিক মধ্যস্থলে একথানি টেবিল রহিয়াছে, একখানি চেয়ারে 

বসিয়া মাঁণিক্টাদ দেই টেবিলের উপর কাগজ-পত্র বিছাইয়। 

লেখাপড়া করিতেছেন, এবং তীহাঁর বাম ও দক্ষিণ ছুই পারে 
ছইখানি খালি চেয়ার রাখা আছে। 

টেবিলের উপর যে সকল কাঁগজ-পত্র ছড়াঁন রহিয়াছে, 

তাহার মধ্যে মাড়োয়ারীদিগের ব্যবহার-উপযোগী কোনরূপ খাতা- 

পত্র নাই, কতকগুলি সাদা ও লেখ! ফুলিস্কেপ কাগজ। 
আমি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামীত্রই মাঁণিকটীদ 

বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তখন তিনি সবিশেষ 
অভার্থনা করিয়া আমাকে তাহাঁর বাঁমপার্থের চেয়ারের «উপর 

বসূইলেন। তাহার নির্দেশান্সারে আমি সেই স্থানে উপবেশন 

করিলে পর, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কতক্ষণ 

এখানে আগমন করিয়াছেন ?” 

আমি। এখনই আসিতেছি। 
মাণিক। আমার এই স্থান অন্ুসন্ধীন করিয়া লইভে আঁপ- 

নার সবিশেষ কোনরূপ কষ্ট হয় নাই ত? 



দ্বায়ে খুন। ১৯ 

আমি। কোন কষ্ট হয় নাই; কারণ, এই স্থান আমি 
উত্তমরূপে চিনি। সুতরাং আপনার এই স্থান অনুসন্ধান করিয়। 

লইতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই। 

মাণিক। আপনি এ পর্যন্ত কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে 
পারিয়াছেন কি? 

আমি। আমার চাঁকরী করা সম্বন্ধে? 

মাণিক। হা। 

আমি। স্থির না করিলে আর আমি এস্বানে আসিব কেন? 

মাণিক। কি স্থির করিলেন, আঁমাদিগের নিকট চাকরী 

করা স্থির করিলেন, কি পুর্ব হইতে যে স্থানে চাকরী পাইয়াছেন, 

সেই স্বানেই গমন করাই স্থির হইল ? 

আমি। না! মহাশয় । আমি আর সেই স্থানে গমন করিতেছি 

না। আপনাঁদিগের অধীনেই চাকরী করাই আমি স্থির করি- 

যাছি। এখন কোন্ সময় হইতে এবং কোথায় আমাকে কাধ্যে 
নিুক্ত হইতে হইবে, তাহা আপনি আমাকে বলিয়া দিন, 
আমি সেই স্থানে গমন করিয়া কর্ন করিতে প্রবৃত্ত হই । 

মাণিক। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কলিকাতা পরিত্যাগ 
করিয্খ আপাততঃ আপনাকে কোন স্থানেই গমন করিতে হইবে 

না। এই স্থান হইতেই সমস্ত কার্ধ্য নির্বাহ হইবে; কেবলমাত্র 
মফঃম্বলের যখন যে স্থানে আমাদিগের মনিব একটী করিয়া 

শীখা-ব্যবসায় স্থাপন করিবেন, সেই সময় কেবলমাত্র একবার 

সেই স্থানে গমন করিলেই চলিবে । তৎপরে সেই স্থানের কাধের 

বন্দোবস্ত করিয়া দরিয়া, পুনরার আপনি এই কলিকাতায় আগমন 

করিবেন। 
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আমি। কোন্ তারিখ হইতে আমি এই কার্যে নিযুক্ত হইব? 
মাণিক। অগ্য হইতেই আপনি আমাদিগের কার্যে নিযুক্ত 

হইলেন। বেতন অগ্য হইতে আপনি পাইবেন) কিন্তু নিয়োগ- 
পত্র আজ আমি আপনাকে প্রদান করিতেছি ন7া। আপনি কল্য 

এই সময় একবার এখানে আগমন করিবেন, সেই সময়ে আমা- 

 দিগের কাধ্যের নিয়ম অনুসারে আমি আপনাকে একমাসের অগ্রিম 

বেতন সহ আপনার নিয়োগ-পত্র আপনাকে প্রদান করিব, এবং 

আপাততঃ আপনাকে কি কি কাধ্য করিতে হইবে, তাহাও 

আপনাকে বলিয়। দিব। বোম্বাই সহরের যে মহাঁজনের নিকট 

আপনি চাঁকরী পাইয়াছিলেন, তাহার লিখিত যে সকল চিঠিপত্র 
আপনার নিকট আছে, এবং নূতন কার্যে নিষুক্ত হইবার যে 
নিয়োগ-পত্র আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কল্য বে সময় আপনি 
আমার নিকট আগমন করিবেন, সেই সময় সেই সকল আপনার 

সঙ্গে করিয়া আনিবেন। 

আমি। সেগুলিতে আপনার প্রয়োজন ? 

মাণিক। প্রয়োজন আছে বলিয়াই বলিতেছি। আনিলেই 
দেখিতে পাইবেন। 

আমি। আচ্ছা» তাহাই হইবে। ৃ 
এই বলিয়া আমি সে দিবস সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া, 

'আপন স্থানে গিয়! উপস্থিত হইলাম। একবার মনে করিলাম, 
আমার নিয়োগ-পত্র বা চিঠিপত্রে উহার প্রয়োজন কি? কেন 
আমি সেই সকল দ্রব্য তাহার নিকট লইয়া যাইব। আবার 
তাঁবিলাম, আমি যে অপর স্থানে চাকরী সংগ্রহ করিতে পারি- 

য়াছি, তাহা হয় ততিনি আমার কথায় বিশ্বাস করেন নাই, 
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এই নিমিত্ই সেই কাগজ দেখিতে চাহিয়াছেন। আমি তাহার 

নিকট যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা প্রকৃত, কি মিথ্যা, তাহাই 
মাঁণিকচাদ বাবু, বৌধ হয়, জানিতে চাহেন। সে যাহাই হউক, 

দেই সকল কাগজ-পত্র তাহাকে দেখাইতে আমি কোনরূপ 
অনিষ্ট-জনক বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি ন|। 

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া পরদিবন আমি আমার নিয়োগ- 

পত্রের সহিত পুনরায় সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। 

দেখিলাম, দ্বারবান্ সেইরূপ ভাবেই বসিয়৷ আছে, মাণিকচাদ 
বাবু সেই স্থানে সেইরূপ ভাবে বসিয়া সবিশেষ মনোযোগের 

সহিত আপন কাধ্যে নিধুক্ত আছেন। 

পূর্ব দিবসের স্তায় আমি মীণিকাদ বাবুর ঘরের ভিতর 

প্রবেশ করিলে, তিনি আমাকে সেই চেয়ারের উপর উপবেশন 
করিতে কহিলেন। আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলে, তিনি 

তাহার হস্তস্কিত লেখনী সেই টেবিলের উপর রাখিয়া আমার 
দিকে একটু ঘৃরিয়! বসিলেন ও আমাকে কহিলেন, “কেমন 
মহাশয়! আপনি আমাদিগের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন ত ?” 

আমি। হই মহাশয়! সেকথা আমি গত কল্যই ত আপ- 

নাকে বলিয়াছি। 
মাণিক। আমি যে সকল কাঁগজ-পত্র আনিতে বলিয়া- 

ছিলাম, তাহা আপনি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, না ভুল-ক্রমে 

আপনার বাসায় রাখিয়া আসিয়াছেন ? 

আমি। না মহাশয়! আমি ভূল-ক্রমে উহা রাখিয়া আসি 

নাই, সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছি। উহা! আমি আপনার হস্তে 

এখনই প্রদান করিব কি? 
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মাণিক। না, এখন নয়, একটু অপেক্ষা করুন। যখন 
আমার প্রয়োজন হইবে, তখনই আপনি উহা! আমাকে প্রদান 
করিবেন। এখন আপনি আপনার অগ্রিম বেতন গ্রহণ করিয়া 

আপনার কাধ্যে নিযুক্ত হউন। 

এই কথা শুনিয়া মাণিকাদ তাহার টেবিলের দেরাঁজ হইতে 

দশখানি দশ টাকা হিসাবের নোট বাহির করিয়া আমার হস্তে 

প্রদান করিলেন ও কহিলেন, “এই নিন্ মহাশয়! আপনার 
অগ্রিম বেতন ।” 

আমি নোট দশখানি আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া কহিলাম, 

“ইহার নিমিত্ত আমার কোনরূপ রসিদ দিতে হইবে কি ?” 
মাণিক। না, বেতনের টাকা পাইলেন, তাহার আর রসিদ 

কি? দেখি, আপনি কি কাঁগজ-পত্র আনিয়াছেন। 

মাঁণিকটাদের এই কথা শুনিয়া আমার নিয়োগ-পত্রখানি ও 

একখানি চিঠি যাহা আমি বোথাই হইতে কয়েকদিবসমাত্র অগ্রে 
প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা তাহার হস্তে প্রদান করিলাম । 

মাণিকাদ নিয়োগ-পত্রখানি ও চিঠিখানি একবার পড়িয়া 
দেখিলেন ও পরিশেষে কহিলেন, “আপনি এই পত্রের উত্তর 

লিখিয়াছেন কি?” | 
আমি। না। 

মাণিক। নিয়োগ-পত্রখানি পাইবার পর, কোন পত্র 
লিখিয়াছেন ? 

আমি। না, সর্বপ্রথমে আমি ষে একখানি দরখাস্ত করিয়া- 

ছিলাম, তদ্যতীত আমি আর কোন পত্রাদি সেই স্থানে লিখি 

নাই। | 
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মাণিক। এখন এই পত্রের উত্তর আপনাকে প্রদান কর 
কর্তবা। 

আমি। উত্তর আর কি লিখিব? 

মাণিক। কেন, আপনি সেই চাকরী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক 

নহেন, একথা লিখিয়া দেওয়! উচিত নয় কি? 

আমি। না লিখিলেই বা ক্ষতি কি? আমি সেই স্থানে গমন 
না করিলেই, তাহার! জানিতে পারিবেন যে, আমি সেই কাধ 

করিতে প্রস্তুত নহি। তখন তাহার অপর লোকের বন্দোবস্ত 

করিয়া লইতে পারিবেন । 

মাণিক। না, উহা কর্তব্য বা ভদ্রোচিত ব্যবহার নহে। 

কাগজ, কলম প্রস্থৃতি সমস্তই আপনার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, 
এখনই একখানি পত্র লিখিয়! ডাকে ফেলিয়া দিন। আপনার পত্র 
পাইয়া খন তীছার! জানিতে পারিবেন যে, আপনি তাহাদিগের 

চীকরী করিতে অভিলাধী নহেন, তখন তাহারা অপর লোকের 

বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হইবেন। নতুবা তীহাদিগের কাধ্্যের 
সবিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভীবন!। 

মাণিক্টাদের কথ! শুনিয়া ভাবিলাম, তিনি যাহা বলিতে- 

ছেন, তাহা নিতান্ত যুক্তি-সঙ্গত। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাহাকে 

আর কিছু না বলিষা, তীহারই টেবিলের উপর হইতে একখানি 

কাগজ লইয়া, দেই স্থানেই বসিষ্বা আমি একখানি পত্র লিখিলাম। 

সেই পত্রে অধিক কোন কথা! লিখিলাম না, কেবল এইমাত্র 
লিখিলাম, "আপনার! অনুগ্রহ করিয়া আপনাদিগের ফারমে ষে 

একটা চাঁকরী প্রদান করিয়াছিলেন, আমি আপাততঃ সেই 

চাকরীতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। আপনারা আমাকে 
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যে বেতন প্রদানে সম্মত আছেন, তাহার দ্বিগুণ বেতনে আমি 

এই স্থানেই একটী চাকরী প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং আপনা- 
দিগের প্রদত্ত চাকরী গ্রহণ করিতে পারিলাম না বলিয়া, আমার 

অপরাধ মার্জনা করিবেন ।” 

পত্র লেখা সমাণ্ত হইলে মাণিকঠাদ একখানি অদ্ধ আনা 
মূল্যের খাম আমার হস্তে প্রদান করিলেন। সেই খামের ভিতর 
আমার লিখিত পত্রখানি পুরিয়া উহাতে শিরোনাম লিখিয়! সেই 
টেবিলের উপর রাখিলাম। টেবিলের উপর একটা পাত্রে একটু জল 
রাখাছিল, মাণিকটাদ নিজে তাহার অঙ্গুলিতে একটু জল লইয়' 
আমার সম্মুখে উহা! বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং আমাকে কিছু না 

বলিয়! তাহার দ্বারবান্কে ভাকিলেন। সে পুর্ব হইতে মেই ঘরের 
বাহিরে বসিয়াছিল, ডাকিবামাত্র সে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ 

করিল। মাঁণিকচাদ বাবু আমাকে আর কোন কথা৷ জিজ্ঞাস! 

না করিয়৷ সেই পত্রখানি সেই দ্বারবানের হস্তে প্রদান করিলেন 
ও কহিলেন, “এই পত্রখাঁনি এখনই তুমি ডাঁকঘরে দিয়! আইস |” 

দ্বারবান্ ছ্িরুক্তি না করিয়া, সেই পত্র হস্তে দ্রুতপদে সেই 
ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সেদিবস আর যতক্ষণ আমি 

সেই স্থানে ছিলাম, তাহার মধ্যে সেই দ্বারবানকে আমি আর 
দেখিতে পাইলাম না। 

দ্বারবান্ প্রস্থান করিলে পর, মাঁণিকটাঁদ বাবু আমার প্রদত্ত 

সেই নিয়োগ-পত্র ও বোস্বাইয়ের যে পত্রধানি আমি তাহার হস্তে 

প্রদীন করিয়াছিলাম, তাহা তিনি তাঁহার টেবিলের দেরাজের 

ভিতর বন্ধ করিয়া! রাখিলেন, এবং আমাকে কহিলেন, “এগুলি 

এখন আঘার নিকট রহিল ।” 
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মাণিকটাদ বাবুর এই কথার কোনরূপ উত্তর দিবার পূর্বেই 
তিনি কহিলেন, “এখন আমি অতিশয় ব্যস্ত; আঁপনি এখন আপনার 

বাসায় গমন করিতে পারেন। আপনাকে আমি একটা কাধ্য 

প্রদান করিতেছি, যে কয়দিবসে পারেন, সেই কাধ্যটা আপনি 

সম্পন্ন করুন। চাঁরিদিবস পরে একবার আপনি এই স্থানে 

আসিয়া আমাকে বলিয়া যাইবেন যে, সেই কাঁধ্য কতদূর পর্য্যন্ত 

আঁপনি সম্পন্ন করিতে পারগ হইয়াছেন। সবিশেষ তাড়াতাড়ি 

করিবার প্রয়োজন নাই। 

আমি। কি কাধ্য করিতে হইবে? 

মাণিক। বঙ্গঈদেশের মধ্যে কোন্ কোন্ নগরে আমাঁদিগের 
শাখা-কাধ্যস্থান করিবার প্রয়োজন, তাহারই একটী তালিকা 

প্রস্তুত করুন! তাহার পর আর যাহ! যাহা করিতে হইবে, তাহা 
আমি পরে বলিব। 

আমি। আমি কিরূপে সেইরূপ তালিক! প্রস্তুত করিতে 

সমর্থ হইব? 

মাণিক। কেন, আপনি বহুদিবস পথধ্যন্ত কলিকাতায় থাকিয়া! 

একটী ভাল ফারমেই কর্ন করিয়া আসিতেছিলেন। সেই ফারমের 

সহিত বলদেশের বে যে স্থানের ফারমের কার্ধ্য ছিল, তাহা আপনি 

উত্তমরূপেই অৰগত আছেন। সুতরাং একটু চিন্তা করিয়া, 

আপনি সেই সকল স্থানের একটা তালিকা! অনায়াসেই প্রস্তুত 
করিতে সমর্থ হইবেন। তদ্বতীত এই কলিকাতায় আরও অনেক 
ফারমের কর্মচারীগণের সহিত যে আপনার সবিশেষরূপ আলাগ- 
পরিচয় আছে, সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আবশ্যক 
হইলে আপনি তাহাঁদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারেন। 

৩ 



২৬ ঘ্বারোগার দ্গ্ুর ৮৩ম সংখ্যা । 

আমি। আচ্ছা তাহাই হইবে। আপনার আদেশান্যায়ী 
একটা তাঁলিক! প্রস্তুত করিয়া, চারিদিবস পরে আমি আপনার 
সহিত সাক্ষাৎ করিব। 

মাণিক। আঁমি আপনার উপর যে কার্য করিবার ভার অর্পণ 

করিলাম, তাহা শুনিতে ঘেরূপ সহজ বোধ হইতেছে, কার্যে কিন্ত 

ততদূর সহজ নহে। চাঁরিদিবসের মধ্যেই যে আপনি সেই কাধ্য 
শেষ করিতে পারিবেন, তাহা! আমার বোধ হয় না। তথাপি 

যতদুর সম্ভব, সেই কাঁধ্য করিয়া, চাঁরিদিবস পরে পুনরায় আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অপর আর কোন্ কোন্ বিষয়ে 

হস্তক্ষেপ করিবার আপাততঃ প্রয়োন্ধন হইবে, তাহাঁও আমি 
সেইদিবল আপনাকে বলিয়া দিব। 

এই বলিয়া মাঁণিকটাদ আপন কাধ্যে তাহার মন নিযুক্ত 

করিলেন । 

তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, এ যম্বন্ধে 

তিনি এখন আর অধিক সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং 

তাহাকে আর কিছু না বলিয়া, আমি আস্তে আস্তে সেইদিবস 

সেই স্থান পরিত্যাগ করিলাম, এবং ক্রমে আপন বাসায় আসিয়া 

উপস্থিত হইলাম। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

চারিদিবসকাল অনবরত ভাবিয়া-চিন্তিয়া এবং অপর ফারমেৰ 

আমার পরিচিত অপরাপর কর্মচারীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া 

বঙ্গদেশের যতগুলি প্রধান প্রধান নগরের নাম সংগৃহীত হইবার 

সম্ভাবনা, তাহা সংগ্রহ করিয়া, তাহার একটা তাঁলিক। প্রস্তুত করি- 

লাম। চারিদিবস পরে, অর্থাৎ পঞ্চমদিবসে আমি সেই তালিকা 

সহ পুনরায় রাজার কাটরায় গিয়া উপস্থিত হইলাম । সেই স্থানে 
ইতিপূর্রে মাঁণিকটাদকে আমি যেরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া- 
ছিলাম, আজও দেখিলাম, তিনি সেই স্থানে সেইরূপ অবস্থায় 
বসিয়া কার্য করিতেছেন। তাহার দ্বারবানও সেইরূপে ঘরের 
বাহিরে বসিয়া রহিয়াছে। 

আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই তিনি আমাঁকে সেই 
হ্কানে বসিতে বলিলেন। আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলে 

পর, তিনি কহিলেন, “আপনি একট্র অপেক্ষা করুন, আমি 

আমার হাতের কার্ধযটা শেষ করিয়া, আপনার সহিত কথোপ- 
কথনে নিযুক্ত হইতেছি।” এই বলিয়া তিনি আপনার কার্যে 
মনোনিবেশ করিলেন, আমি সেই স্থানে স্থিরভাবে বসিয়। রহি- 

লাম। এইরূপে প্রায় একঘন্টাকাল অতিবাহিত হইলে পর, 

তিনি আপনার হস্তস্থিত কলম সেই স্থানে রাখিয়া! আমার দিকে 
চাহিলেন ও কহিলেন, “এখন আমি আপনার কথায় মনোনিবেশ 

করিতে প্রস্তত; বলুন, এখন আমাকে কি করিতে হইবে %” 



২৮ দ্বারোগার দ্বপ্তর, ৮৩ম সংখ্যা । 

আমি। আপনাকে এখন কিছুই করিতে হইবে না। আপনি 

আমাকে একটা তালিক! প্রস্তুত রুরিয়! আনিতে বলিয়াছিলেন, 
তাই আমি অদ্য আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। 

মাণিক। বঙ্গদেশের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে আমাদিগের 
শাখা-কাধ্যালয় খুলিতে হইবে, তাহারই তালিক1? 

আমি। হইা। 

মাণিক। প্রস্তুত হইয়াছে? 
আমি। একরপ প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি। 

মাণিক। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ একটা কার্য আপনি 

সম্পন করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া না 
দেখিলে, এন্প তালিকা সহজে কোনরূপে প্রস্তুত হইতে পারে 

না। সেই তালিকা প্রস্তত করিতে আমি আপনাকে দশদিবস 

সময় প্রদান করিয়াছিলাম না? ৃ 

'আমি। না মহাশয়! আপনি আমাকে চারিদিবসমাত্র সময় 

প্রদান করিয়াছিলেন । তাহাঁরই মধ্যে ফতদূর সম্ভব, আমি একটা 
তালিক! প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি। আপনি একবার দেখিলেই 

জানিতে পারিবেন যে, সেই তালিকা প্রস্তত করিতে সমর্থ হইতে 

পারিয়াছি কি না? | 
এই বলিয়া! আমার আনীত তালিকাখানি মাণিকটাদের হস্তে 

প্রদান করিলাঁম। 

মাণিকটাদ সেই তালিকাঁখানি একবার আন্ভোপাস্ত দেখিয়া 

কহিলেন, “এই তালিকার আপনি অনেকগুলি নাম লিখিয়াছেন 
সত্য; কিন্তু আমার বিশ্বীস, বঙ্গদেশের মধ্যে ইহা! অপেক্ষাও 

কারবারের অনেক ভাল ভাল স্থান আছে, নেই স্থানগুলিও 



 দ্বায়েখুন। ২৯ 

আপনি যদি সন্ধান করিয়! বাহির করিতে পারেন, তাহা৷ হইলেই 
ভাল হয়। আমি আপনাকে আরও দশদিবসের সময় প্রদান 
করিতেছি, একটু সবিশেষ চেষ্টা করিয়! সেই দশদিবসের মধ্যে 
বাহাঁতে. আপনি এই কাধ্যটী সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা 

করিবেন। আর অগ্ঠ হইতে একাদশ দিবসের দিন আপনি পুনরায় 

আমার নিকট আগমন করিয়া, আপনার প্রস্তত করা তালিকাখানি 

আমাকে প্রদান করিবেন। সেইদিবস হইতেই সেই সকল স্থানে 
শাখা-কাধ্যালয় সকল স্থাপন করিতে যেরূপ বন্দোবস্ত করিবাঝ 

প্রয়োজন হইবে, তাহা আমি করিব। কোন্ কোন্ স্থানে শাখা 
কার্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, তাহ! স্থির করিবার নিমিত্ত আর 
বেন অধিক সময় ব্যয় না হয়। এই দশদিবসের মধ্যেই যেন সমস্ত 

কাধ্য শেষ হয়।” 

আঁম। কোন্ কোন্ স্থানে শাখা-কাধ্যালয় স্থাপন করিলে 

টলিতে পারে, অনেক ভাবিয়া এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়া, 
তাহা ত আমি একরপ স্থিরই করিয়াছি। তদ্যতীত আর যে সকল 

কারবার-উপযোগী স্থান আছে, তাহা জানিয়! লইতে দশদিবসের 

প্রয়োজনু হইবে না, ছুই চারিদিবসের মধ্যেই আমি উহা স্থির 
করিয়া লইতে পারিব। 

মাণিক। সে উত্তম কথা । যে কাধ্য আপনি আর চারিদিবসের 

মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারিবেন বলিয়া আপনার বিশ্বাস, সেই কাধ্য 

দশদিবসের মধ্যে যে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন, দে 

বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি এত কার্ধ্যে ব্যস্ত 
হইয়া পড়িয়াছি যে, দশদিবসের মধ্যে আমি কোঁনরূপেই অপর 

কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইব নাঁ। একাদশ দিবসে ঠিক 



৩০ দ্বারোগার দপ্তর, ৮৩ম সংখ্যা । 

এই সময় আপনি এখাঁনে আগমন করিবেন, সেইদিবস আমি 
সমস্ত স্থির করিয়া লইব। 

যেরূপ আদেশ পাইলাম, কাধ্যেও আমি সেইরপ করিলাম । 

দেখিয়া শুনিয়া আরও কতকগুলি ভাল ভাল স্থানের নাম বাহির 

করিয়া ছুই তিনদিবসের মধ্যে একটী তালিকা প্রস্তত করিলাম। 

তালিকাখানি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তত হইয়৷ গেলে, আমি ভাবিলাম, 
একবার রাজার কাট্রাক় গিয়া! মাণিক্ঠাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 

আপি। দেখি, তিনি সেই তালিকা সম্বন্ধে আর কোনরূপ নৃতন 
কথা বলেন কি না? 

এই ভাবিয়৷ আমি পঞ্চমদিবসের দিন পুনরায় সেই রাজার 

কাট্রায় গমন করিলাম; কিন্ত সে দিবস মাঁণিকটাদ বা তাহার 
্বারবানকে দেখিতে পাইলাম না । দেখিলাম, ঘর তালাবদ্ধ । 

পুনরায় তাহার পরদিবস গমন করিলাম, সে দিবসেও সেইরূপ 
তালাবন্ধ দেখিলাম । এইরূপে দশমদিবস পর্যাস্ত প্রত্যহ একবার 

করিয়া সেই স্থানে গমন করিতে. লাগিলাম ; কিন্তু একদিবসের 
নিমিত্তও মাণিকটাদ বা তাহার ছ্বারবানের সহিত সাক্ষাৎ হইল নাঁ। 
এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া মনে করিলাম, কোন কার্যযবশতঃ হয় ত 
মাঁণিকঠাদ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, অথব! তাহার কোনরূপ 

শারীরিক অসুস্থতা উপস্থিত হইয়াছে । 

একাদশ দিবসের দিন পুনরায় সেই স্থানে গমন করিলাম । 
পুর্ব্বে যেরূপ ভাবে মীণিকচাদ এবং তাহার দ্বারবানকে দেখিতে 

পাইয়াছিলাম, আজ উভয়কেই সেইরূপ ভাবে দেখিলাম । দেখি- 
লাম, দ্বারবান্ সেই ঘরের দরজায় বসিয়া আছে, আর মাণিকচাদ 
ঘরের ভিতর বসিয়া লেখাপড়ায় নিযুক্ত আছেন। 
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আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই মাণিকচীদ পূর্বের স্তাঁয় 
আমাকে বিবার স্থান প্রদান করিলেন। আমি সেই স্থানে উপ- 
বেশন করিলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন মহাশয় ! 
আপনার উপর আমি যে কার্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলাম, তাহ! 

শেষ করিতে পারিয়াছেন কি ?” 

উত্তরে আমি কহিলাম, “সে কার্য আমার অনেকদিবস শেষ 

হইয়া গিয়াছে । আমি তাহার একটী সম্পূর্ণ তালিকাও প্রস্তত 
করিয়া আনিয়াছি।” এই বলিয়া আমি যে তালিকাখানি প্রস্তত 

করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা! তাহার হস্তে প্রদান করিলাম । তিনি 

উহ! আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া একবার আগ্চোপাস্ত উত্তমরূপে 
দেখিলেন ও পরিশেষে কহিলেন, "আমার বোধ হইতেছে, আপনি 
ষে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতেই আপাততঃ আমা- 
দিগের কাধ্য চলিতে পারিবে । অগ্ভ এই তালিকাখানি আমার 

নিকট থাকুক, সময়মত আমি উহ! একবার আগ্ভোঁপাস্ত 'দৈখিয়া 

রাখিব। আপনি কল্য পুনরায় আগমন করিবেন, সেই সময় 
উভয়ে পরামর্শ করিয়া» যে যে স্থানে শাঁখাঁ-কাধ্যালয় স্থাপন করা 

বিবেদ্ুনা-সিদ্ধ হয়, সেই সেই স্থানে কাধ্যালয় স্থাপন করিবার 
বন্দোবস্ত কর! যাইবে ।” এই বলিয়া, সেই তালিকাখানি মাঁণিকচাদ 
আপনার নিকট রাখিয়া দিলেন। আমিও আপন স্থানে প্রত্যাবর্তন 

করিলাম ।, 

পরদিবন পুনরায় রাজার কাট্রায় গমন করিয়া দেখিলাম, 

মাণিকটাঁদ- পূর্বের ন্তায় আপন আফিসে বসিয়া কর্ম-কাধ্ 
করিতেছেন। আমাকে দেখিয়। তিনি নিতান্ত হঃখভাব প্রকাশ 

করিয়। কহিলেন, “আমি বড়ই দুঃখের সহিত আপনাকে বলিতেছি 



৩২ দ্বারোগার দপ্তর, ৮৩ম সংখ্যা । 

যে, আপনি এত পরিশ্রম ও এত সময় নষ্ট করিয়া যে তালিকাখানি 

প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং যাহা! গত কল্য আমার নিকট রাখিয়া 

গিয়াছিলেন, তাহা যে আমি কোথায় ফেলিয়াছি, আমি তাহার 
কিছুই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হুই- 

তেছে, আপনাকে পুনরায় সেইরূপ আর একখানি তালিকা 

প্রস্তত করিতে হইবে ।” 
মাণিকটাদের কথা শুনিয়া আমি কহিলাম, “তাঁলিকাখানি 

দৈবাৎ হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া আপনাকে সবিশেষ চিন্তিত হইতে 

হইবে না। আমি যে তালিকাখানি আপনাকে প্রদান করিয়া- 

ছিলাম, তাহার একখানি নকল আমার নিকট আছে ; যদি অনু- 

মতি করেন, তাহা হইলে এখনই আনিয়া আমি উহা আপনাকে 

প্রদান করিতে পারি ।” 

আমার কথার উত্তরে মাণিকটাদ কহিলেন, “আপনি যে সেই 
তালিকার একটা নকল রাঁথিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমি সবিশেষ 

রূপে সম্তষ্ট হইলাম । আপনাকে পরিশ্রম করিয়! উহ! এখনই আনি- 

বার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কল্য আপনি উহ! লইয়া আমার 
নিকট এই সময় আসিবেন।”৮ এই বলিয়া মাঁণিকটাদ, সেই 

দিবয়ও আমাকে সেই স্থান হইতে বিদায় করিলেন। 

আমার নিকটে যে তালিকাঁখানি ছিল, তাহার একটা নকল 

প্রস্তুত করিয়া মাঁণিকটাদের আদেশ-অন্গযাঁয়ী সেই তালিকাখানি 

সঙ্গে লইয়৷ পরদিবস পুনরায় তীহাঁর নিকট গিয়! উপস্থিত হই- 
লাম। সেই দিবস তিনি আমার সহিত উত্তমরূপে কোন কথ 
কহিলেন না, কেবলমাত্র আমার নিকট হইতে তালিকাঁখানি গ্রহণ 

করিলেন, এবং এইমীত্র কহিলেন, ্অগ্ত আমার শরীর একটু 
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অসুস্থ বোধ হইতেছে। তাঁলিকাখানি এখন আমার নিকট থাকিল, 
আমি সময়মত উহা! দেখিয়া! রাখিব । আপনি চারিদিবস পরে পুনরায় 

আপিবেন, সেই দিবস সমস্ত কার্যের বন্দোবস্ত ঠিক করিয়! দিব ।* 
আমি তীহারই আঁদেশ-অন্থ্যারী চারিদিবস পরে, অর্থাৎ গত 

কল্য তাহার নিকট পুনরায় গমন করিয়াছিলাম। কল্যও তিনি 

আমাকে এই বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছেন, “আমি সেই 
তালিকাখানি এখন পর্য্যস্তও উত্তমরূপে দেখিয়া উঠিতে পারি নাই। 

আপনি পরশ্ব তারিখে পুনরায় আগমন করিবেন, সেই দিবস 
উল্লিখিত কার্যের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া ফেলিব।” 

মহাশয়! আমি আমার এই চাকরীর অবস্থা কিছুই বুঝিয়া 
উঠিতে পারিতেছি না। আমি প্রতিদিন মাণিকাদ কর্তৃক কার্যে 

নিযুক্ত হইতেছি, বা কোনরূপ জুয়াঁচোরের হস্তে পতিত হইয়া 
কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইবার পথ প্রসারিত করিতেছি; তাহার 

কিছুই আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না । এই নিমিত্ত সামি 

আপনার পরামর্শ লইবার মানসে আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছি, এবং এ পথ্যন্ত যেরূপ অবস্থা! ঘটিয়াছে, তাহা যতদুর 
সম্ভব আমি মনে করিতে পারিয়াছি, তাহা আপনার নিকট 

আমি বিবৃত করিলীম। এখন মাণিকাদের আদেশ আমাকে 

প্রতিপালন করিতে হইবে, অর্থাৎ আগামী কল্য পুনরায় আমাকে 
সেই স্থানে যাইতে হইবে। এরূপ অবস্থায় আপনি আমাকে 
যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, সেই উপদেশই আমি শিরৌধাধ্য 

করিয়া, আপনার আদেশমত কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইব। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

বালমুকুনের কথাগুলি আমি সবিশেষ মনোযোগের সহিত 
শ্রবণ করিলাম। তাহার কথাগুলি শেষ হইয়৷ গেলে, আমি সমস্ত 
অবস্থাগুলি একবার উত্তমরূপে ভাঁবিয়। দেখিলাম; কিন্তু ভাবিয়া 

চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। একবার 
ভাবিলাম, যে ব্যক্তি অগ্রিম বেতন একশত টাকা প্রদান করিয়াছে, 
অথচ বাঁলমুকুনের নিকট হইতে একটামাত্র পয়সাও গ্রহণ করে 
নাই, সে যে উহার সহিত জুয়াঁচুরি করিতেছে, একথা কিরূপেই 
বাবিশ্বীস করিতে পারি? অথচ যেব্যক্তি নিজ হইতে অগ্রিম 
বেতন দিয়া বালমুকুন্কে তাহার কাধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, 

কিন্ত প্ররূতপক্ষে তাহাকে কোন কাধ্যে নিযুক্ত না করিয়। সামান্য 

সামান্য কাধ্যের ভান করিয়া কেবলমাত্র সময় অতিবাহিত করি- 

তেছেন, তাহার মনে একবারেই যে কোনদ্প ছুরভিসন্ধি নাই, 

তাহাও সহজে বিশ্বাম করিতে ইচ্ছা করে না। অথচ ইহার 
ভিতর একটা নৃতন কথাও গুনিতেছি। এপর্যাস্ত আমি কখন 
গুনি নাই যে, সরকারী বাঁ ব্যবসাদারী কোন আঁফিসে কিকোন 
ফারমে প্রত্যেকমাসে অগ্রিম বেতন দেওয়ার নিয়ম আছে। এরূপ 

অগ্রিম বেতন প্রদান করার অর্থই বাঁ কি, তাহাঁও বুঝিয়! উঠা 
নিতান্ত সহজ নহে। যেব্যক্তি মাপিকর্ঠাদ নামে আত্ম-পরিচয় 

প্রদান করিতেছে, সে লৌকটাই বা কে, তাহা৷ একবার দেখিলে 

কোন ক্ষতি নাই। তাহাকে স্বচক্ষে দেখিলে ও তাহার সহিত 
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দুই চারিটা কথা কহিলেও, মে যেকি চরিত্রের লোক, অথবা 
ইহার মধ্যে তাহার কোন ছুরভিসন্ধি আছে কি না, তাহাঁও বোধ 

হয়, অনেকটা অন্মান করিয়৷ লওয়। যাইতে পারিবে । 
মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমি বাঁলমুকুন্কে কহিলাম, 

“আপনি যাহা যাহা কহিলেন, তাহার সমস্ত আমি শ্রবণ করিয়াছি। 
কিন্ত কি নিমিত্ত যে, এইরূপ বন্দোবস্ত হইতেছে, তাহার কিছুই 
আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার বোঁধ হয়, আমি 

যদি স্বচক্ষে তাহাকে একবার দেখিতে পাই, এবং তাহার সহিত 

ছই চারিটা কথাবার্তী কছিতে পাই, তাহ হইলে তাহার সম্বন্ধে 
আমি অনেকটা মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব ।” 

বালমুকুন্। আঁমি ত কল্য পুনরায় সেই স্থানে গমন করিব। 
আপনি কেন একবার সেই সময় আমার সহিত চলুন না? 
তাহা হইলে ত তাহার সহিত আপনার অনায়াসেই সাক্ষাৎ হইতে 
পারিবে? 

আমি। আমি কি বলিয়া সেই স্থানে গমন করিব? অ 

যদি আমাকে তাহার সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে ন! দেয়? 
বালমুকুন্। প্রবেশ করিতে না দিবার ত কোন কারণ দেখি- 

তেছি নাঁ। আজকাল আমি বিনা-সংবাদে যেমন একবারে তাহার 

ঘরের ভিতর প্রবেশ করি, কল্যও সেইরূপ ভাবে একবারে তাহার 
সেই ঘরের ভিতর চলিয়া যাইব। আপনিও কাহাকেও কিছু 

না বলিয়া, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ 

করিবেন। তাহা হইলেই তাহার সেই ঘরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত 

নিষেধ করিতে সে আর কোনরূপে সময় পাইবে না। সুতরাং 

অনায়াসেই আমাদিগের মনোবাঞ্ছ। পুর্ণ হইবে। 
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আমি। আচ্ছা, যেন তাহাই হইল, আধি আঁপনাঁর পশ্চাৎ 

পশ্চাৎ মাঁণিকটাদের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। তাহার 
পর, যখন সে জিজ্ঞাসা করিবে, আমি কে, এবং কি নিমিত্তই 
সেই স্থানে গমন করিয়াছি, তখন আমি তাহাকে কি উত্তর 
প্রদান করিব? 

বালমুকুন। উত্তর করিবার আঁর ভাঁবনী কি? আপনাকে 
কোন কথা কহিতে হইবে না, আমিই তাহার কথার উত্তর 

প্রদান করিব। আঁমি কহিব, “ইনি আমার একজন বিশ্বানী বন্ধু। 
তাই ইনি আমার নৃতন মনিবের সহিত আলাঁপ-পরিচয় করিবার 
মানসে আমার সহিত আগমন করিয়াছেন |” 

আঁমি। এরূপ পরিচয় প্রদান করিলে চলিবে না। কারণ, 

তাহার মনে যদি প্রকৃতই কোনরূপ ছুরভিসন্ধি থাকে, এবং 
আমার সহিত কথাবার্তী কহিতে তাহার আত্তরিক ইচ্ছা না 
থাকে, তাহা হইলে এক কথাতেই তিনি আমাকে বিদায় করিয়া 

দিতে পারেন । তাহ! হইলে আমরা কিন্পে আমাদিগের অভিসন্ধি 
পুর্ণ করিতে সমর্থ হইব? 

বালমুকুন। এক কথায় তিনি আমাদিগকে কিরূপে বিদায় 
করিবেন ? | 

. আমি। তিনি অনায়াসেই বলিতে পারেন, “এখন আসি 
নানাঁনরূপ কার্ধযগতিতে অতিশয় ব্যস্ত; সুতরাং এই সময় আপ- 
নার বন্ধুর সহিত যে দুইদওকাঁল কথাবার্ডা কহিব, বা তাহার 

সহিত আলাঁপ-পরিচয় করিব, সে সময় ত এখন আমার নাই। 

আমার অবকাশমত সংবদ পাঠাইয়া দিলে, তিনি যেন অনুগ্রহ- 
পূর্বক একবার আসিয়া! আমার সহিত সীক্ষাৎ করেন। সেই 
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সময় আমি অনেকক্ষণ পর্য্স্ত ইহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে 

সমর্থ হইব।' এরূপ প্রথমেই যদি তিনি বলিয়া ফেলেন, তাহ! 
হইলে বলুন দেখি, আমি আর কতক্ষণ সেই স্থানে দীড়াইতে 
পারিব? তখনই আমাকে তাহার সেই ঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যাইতে হুইবে। 

বালমুকুন্। তাহা ত প্ররকৃত। তাহা হইলে এখন অন্য কি 
উপায় অবলম্বন করিলে, আপনাঁকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে 

পারি? আপনি সে বিষয়ে কিব্ধূপ পরামর্শ দেন? 
আমি। আমার বোধ হয়, এক উপায় অবলম্বন করিলে, 

তাহার সহিত ছুই চাঁরিটী কথা হইলেও হইতে পারে । 
বালমুকুন। কি উপায়? 
আমি। আপনি যেরূপ কহিলেন, সেইরূপ উপায় অবলম্বন 

করিয়া, আমি আপনার সহিত তাহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিব। 

আমি কে, জিজ্ঞাস! করিলে, আপনি তাহাকে এই বলিতে পারেন, 

“ইনি আমার একজন বন্ধু, এবং ব্যবসা-কার্যে ইনি অতিশঙ়্ 

পারদর্শী; কিন্ত আজকাল ইনিও বেকার অবস্থায় বসিয়া আছেন। 
বঙ্গদেশের নানাস্থানে যে সকল শাখা-কাধ্যালয় স্থাপন করিতে 

হইবে, তাঁহার নিমিত্ত যে অনেক লোকের প্রয়োজন হইবে, সে 
সম্বদ্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারই নিমিত্ত আমি 
ইহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি, ইহাকে আপনি 
উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়৷ দেখুন, এবং ইহার দ্বারা কাঁ্য-নির্বাহ 
হইতে পারিবে, শ্ররূপ ষদ্দি আপনি বিবেচনা করেন, তাহা হইলে 
ইহাকে আপনি অনায়াসেই নিযুক্ত করিতে পারেন। ইহাঁকে 
বিশ্বাস করা, ব! ইহার হস্তে অর্থাদি প্রদান কর! সম্বন্ধে কোনরূপ 
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চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, সে সম্বন্ধে আমি নিজেই উহার 
জামিন থাকিতে প্রস্তুত আছি।” 

“আমার বিবেচনায় যদি আপনি তাঁহাকে মি আমার 
পরিচয় প্রদান করেন, তাহ! হইলে হর ত তিনি আমার সহিত 
দুই চারিটা কথা কহিলেও কহিতে পারেন। আর যদি ইহাতেও 

তিনি আমার সহিত কোনরূপ আলাপ-পরিচয় না করেন, তাহ! 

হইলে তখন উপস্থিত মত যেরূপ বিবেচনা হয়, সেইরূপই করা 

যাইতে পারিবে |” 

আমার কথা শুনিয়া বাঁলমুকুন কহিল, “আচ্ছা মহাশয়! 

তাহাই হইবে; আপনি যেক্ধপ বলিলেন, আমি সেইরূপই করিব । 

এখন অন্থুগ্রহ করিয়া আপনাকে কল্য আমার সহিত গমন করিতেই 

$ইবে। কল্য যে সময় আমি তাহার নিকট গমন করিব, তাহার 

পুর্বে আমি আপনাঁর নিকট আপিয়া, আপনাকে সঙ্গে করিয়া 

লইয়া, যাইব। আপনার স্তাকস কোন ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে 

আমাকে সাহাব্য না করেন, তাহ! হইলে ইহাঁর প্রর্কুত অবস্থা! 

বুঝিয়! লওয়া আমাঁদিগের স্যাম ব্যক্তির কাঁধ্য নহে ।” 

 এরপ ক্াধ্য যদিও আমাদিগের কর্তব্য কার্যের মধ্যে পরিগণিত 
নহে; তথাপি ইহার ভিতর কোন ছুরভিসন্ধি আছে কি না তাহ 
জানিরা লইবার নিমিত্ত আমারও ইচ্ছা হইল। যাঁহা হউক, 
পরদিবস তাহার সহিত গমন করিয়া» তাহাঁকে যতদুর সম্ভব সাহাবা 
করিবার নিমিত্ত প্রস্তত হইলাম। 

উগগজাঞবাদি 
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পরদিবন সময় মত বালমুকুন্ আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত 

ইইলেন, আমিও তাহার সহিত রাজার কাট্রাঁয় গমন করিলাম । 
বালমুকুন্ পুর্বে আমার নিকট যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই 

স্থানে গমন করিয়া আমিও সেইন্ূপ দেখিতে পাইলাম। দেখি- 

লাম, বাস্তবিকই তাহার ঘরের সম্মুখে পরদার বাহিরে ঘারবান্- 
বেশী একটা লোক বসিয়া রহিয়াছে। বালমুকুন্ পূর্বের পরামর্শীল্গ- 
যায়ী সেই দ্বারবাঁনকে কিছু না বলিয়া, সেই পরদা উঠাইয়া ঘরের 

ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও তাহার পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ সেই 
ঘরের ভিতর গমন করিলাম । ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, 

যে ব্যক্তি মাণিকচাঁদ বলিয়া পুর্বে বালমুকুনকে আঙ্ম-পুরিচয় 

প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি সেই গৃছের মধ্যে পুর্বর-বর্িত অবস্থায় 
আপন কার্ষো অতি মনোযোগের সহিত রত রহিয়াছেন। টেবিলের 
উপর কতকগুলি কাগজ-পত্র ছড়ান রহিয়াছে ; কিন্কুতিনি সেই 

সকল *কাগজ-পত্র লইরা বে কোনরূপ কাধ্য করিতেছেন, তাহ 

আমার বোঁধ হইল নাঁ। আগার বোধ হইল, তিনি একখানি 

পত্র লিখিতেছেনমাত্র । পন্ত্র লিখিতেছেন সত্য ; কিন্তু মধ্যে মধ্যে 

তাহার সন্ুখস্থিত একখানি সংবাদ-পত্রের দিকে এক একবার 

লক্ষ্য করিতেছেন। সংবাদ-পত্রখানি দেখিয়া বোধ হইল, উহ! 

এদেশীয় সংবাদ-পত্র নহে, বোম্বাই প্রদেশের কোন একখানি 

সূংবাদ-পত্র ; কিন্তু ইংরাজীতে লেখা । 
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আমরা সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই, যে পত্রধানি 
তিনি লিখিতেছিলেন, তাহ! নিতাস্ত ক্ুত্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ছি'ড়িয়া সেই 

স্থানে ফেলিয়া দিলেন, এবং সংবাদ-পত্রখানির উপর অপর কতক- 

গুলি কাগজ-পত্র স্থাপিত করিয়া আমাদিগের দিকে একবার লক্ষ্য 

করিলেন ও কহিলেন, “কে? বালমুকুন্ আসিয়াছ? তোমার 

সঙ্গে এই ষে বাবুটা আসিয়াছেন, ইনি কে?” 
মাণিকটাদের কথার উত্তর করিবার পূর্বেই বালমুকুন্ সেই 

স্থানে একখানি চৌকির উপর উপবেশন করিলেন, এবং আমাকে 

আর একথানি চৌকি দেখাইয়া! দিয়া, সেই স্থানে আমাকে বসিতে 
কহিলেন। আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলে পর, বালমুকুন্ 

মাণিকচাদের কথার উত্তরে কহিলেন, “আমি ইহাকে সঙ্গে করিয়। 

আনিয়াছি, ইনি আমার একজন বিশ্বাসী বন্ধ, এবং ব্যবসা-কার্য্ে 

ইনি সবিশেষ নিপুণ; কিন্তু আজকাল ইনিও বেকার অবস্থায় 

বসিয়া আছেন, ইহার হস্তে কোন কন্ম-কাধ্য নাই। বঙ্গদেশের 
নানাস্কানে আমাদিগের শাখা-কাধ্যালয় খুলিতে হইলে, অনেক 

লোকের প্রয়োজন হুইবে, তাই আমি ইহাকে সঙ্গে করিয়া 

আনিয়াছি। আমিত ইহাকে সবিশেষ উপযুক্ত লোক বলিয়। 
জানি। এখন আপনি ইহার সহিত প্রয়োজন মত কথাবার্তা কহিয়! 

দেখুন, আপনার বিবেচনায় যদি ইনি আমাদিগের কাধ্যোপযোগী 
মনে করেন, তাহা হইলে ইহাকেও আপনার্দিগের কার্যে নিযুক্ত 
করিতে পারেন ।” 

বালমুকুনের এই কথা শুনিয়া মাণিকটাদ আমার প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া কহিলেন, “কেমন মহাশয়! আপনি আমাদিগের ব্যবসা- 

কা্যে আমাঁদিগের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছ। করেন কি ?” 
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মাণিকটাদ আমাকে এই কয়েকটা কথা কহিলেন সত্য) 
কিন্ত আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি তাহার অন্তরের 

ভাব আমার নিকট প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহার 

মুখ দিয়া তাহার কথা বেশ স্পষ্টরূপে বাহির হইতেছে না, মুখশ্তী 
যেন বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছে, চক্ষুতে যেন স্বাভাবিক জ্যোভিঃ নাই, 

হস্তপদ যেন অন্ন অল্প কাপিতেছে। মাণিকটাদের এইরূপ অবস্থা 

দেখিয়া আমার বেশ প্রতীয়মান হইল, তাহার অন্তরে যেন কোন 

একটা ভয়ানক ভাবের উদদ্ধ হইয়াছে । তিনি মনের সেই ভাব 
গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোনরূপে পারির! 

উঠিতেছেন না। 

মাণিকচাদের কথার উত্তরে আমি কহিলাম, “ঘথন অনুগ্রহ 

করিদ়্া আপনি আমাকে প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, 
তখন আপনাদিগের নিকট কার্য না কৰিব কেন? আঘাকে কি 

কার্য করিতে হইবে আদেশ করুন, অগ্য হইতেই আমি আপনা" 

দিগের কন্মে নিযুক্ত হই ।” ॥ 

আমার কথ শুনিয়! মাণিকটাদ কিয়তক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। 

বোধ হইল, বেন তিনি আমাকে কিছু বলিতে চাহিতেছেন, অথচ 

বলিতে, পারিতেছেন না) তাহার মুখ দির তাহার মনের এরূপ 

ভাব বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। ও 

একটু চিন্তা করির! পরিশেষে তিনি আমাকে কহিলেন, 

“আচ্ছা, আপনি যদি ইচ্ছ! করেন, ;তাহা হইলে এখন আপনি 
গমন করিতে পারেন। কোন্ কোন্ স্থানে আমাদিগের 
কাধ্যালর স্থাপিত করিতে হইবে, তাহ! স্থির হইবামাত্রই আমি 

বালমুকুনের দ্বারা আপনাকে সংবাদ প্রদান করিব। নেই সময় 
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আপনি আগিয়া আমাদিগের কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। 

কেমন বালমুকুন্! ইহাই উত্তম পরামর্শ নহে ?” 
বালমুকুন। আপনি যেমন বিবেচনা করেন। 
মাণিক। অগ্য আমি আপনাকে গোঁপনে ছুই চারিটী কথা কহি। 
বালমুকুন্। তাহ! বলিতে পারেন। ইহার নিকট আমার 

কোন কথা গোপনীয় নাই, ইনি আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু। 

ইহার সন্বুখেই আমাকে সমস্ত কথা বলিতে পারেন। 
মাণিক। ইনি আপনার অতিশ্ন বিশ্বামী সত্য ; কিন্তু আমার 

সহিত ইহার সবিশেষরূপ পরিচয় নাই। স্কুতরাঁং অগ্য গ্রথম 
দিবসের আলাপের পরই, আঁমি ইহার সম্মুখে আমাঁদিগের বাবসা 

সকল কথা বলিতে পারি না। 

বালমুকুন। ইনার সম্মুখে যদি আপনি একান্তই কোন কথা 

বলিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে ইনি একটু এই স্থানে অপেক্ষা 

করুন, আমি আপনার সহিত কোন নিজ্জন স্থানে গন করিতেছি, 

সেঈস্থানে সকল কথা! হইতে পারিবে । আপনার পার্থের এই 

ঘরের ভিতর চলুন না কেন? 

এই বলিয়া বালমুকুন্ তাহার কথার উত্তর গাইবাঁর অগ্রেষ 

সেই ঘরের ভিতর গমন করিলেন। মাণিকচাদ আমাকে সেই 

স্থানে বদিতে বলিয়াই তীহার পম্চাঁৎ পশ্চাৎ সেই ঘরের ভিতর 
প্রবেশ করিলেন । 

মাণিকটাদকে দেখিয়াই তাঁহার উপর অনেক বিষয়ে আমার 

পূর্বেই সন্দেহ হইয়াছিল ; আমরা সেই ঘরের ভিতর প্রথম প্রবেশ 
করিবার সময় সংবাঁদ-পত্রখাঁনি লুকাইয়! রাখায় আমার মনে আরও 

সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি বালমুকুনের সহিত অপর 
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ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবাঁগাত্রই, আমি তীহার টেবিলের উপর 

হইতে তাহার সেই লুক্কায়িত সংবাদ-পত্রথানি বাহির করিলাম, 
এবং উহার ছুই একস্থানে লক্ষ্য করিবামীত্রই একটী বিষয়ের 
উপর আমার নয়ন আকুষ্ট হইল। 

ংবাদ-পত্রের এই স্থানটা পাঠ করিয়াই আমার মস্তক ঘৃরিয়া 
গেল, আমি যেন চতুদ্দিক অন্ধকার দেখিলাম। মনে হইল--- 
আমি বাহার সহিত এই স্থানে আসিয়াছি, তাহার নামই ত 

বালমুকুন্, তিনিই বোথ্াই সহরে সেই প্রসিদ্ধ ব্যবসারীর কঙ্ে 
প্রথমে নিযুক্ত হন। কিন্তু মাণিকটাদের কথায় ভুলিয়া তিনি 

সেই কাঁধ্য পরিত্যাগ করেন। আমার আরও মনে হইল, 

বোদ্বাই সহরের এই ভয়ানক চুরি ও হত্যাকাণ্ডের সহিত মাণিক- 

টাদের কোনরূপ সংজ্রব নাই ত? 
মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমি ফেস্কানে বপিয়াছিলাম, সেই 

স্থানহইতে নিঃশবে গাত্রোথান করিলাম, এবং ষে ঘরের ভিতর 
মাণিকটাদ ও বালমুকুন্ প্রবেশ করিয়াছিলেন, যতদূর সন্ত সেই 
ঘরের নিকটে গমন করিয়া তাহাদের মধ্যে কিরূপ কথোপকথন 

হইতেছিল, তাহা শুনিবাঁর মানসে তাহাদিগের অলক্ষিতে ছারের 

অন্তরে দণ্ডায়মান হইলাম ।' 
আমি বেস্থানে দীড়াইলীম, সেই স্থান হইতে উহাদের কথে][প- 

কথন উত্তমরূপে শুনা যাইতে লাঁগিল। উভয়ের কথোপকথন 

আমি ফতদুর শুনিতে পাইলাম, তাহার সারমন্্ম এইরূপ 

মাণিক। তুমি আমাঁকে কেন মিথ্যা বলিতেছ ? উনি আমাকে 

চিন ব! না চিন্থুন, আমি উ“হাকে চিনি) উনি ভিটেক্টিভ-পুলিসের 

একজন কর্মচারী । 
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বালধুকুন। না মহাশয়! আমি মিথ্যা বলিব কেন, উনি 
ডিটেকৃটিভ-পুলিসের কর্মচারী নহেন; কিন্তু অনেক পুলিস- 

কর্মচারীর সহিত উহার আলাপ-পরিচয় আছে, এবং অনেক 

সময় উনি তাহাদিগের নিকট গমন করিয়াও থাকেন। কোন 

সময় তাহা! দেখিয়া! বোধ হয়, আপনার এইরূপ ধারণ! হইয়াছে। 
মাণিক। আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি প্রকৃত কথা বলিবে 

না, এবং তোমাদিগের মনে যে কি দুরভিসন্ধি আছে, তাহাও 

প্রকাশ করিবে না। দেখ বালমুকুন! আমি তোমাকে বিশ্বাস 
করিয়াছি, আমার সাধ্যমত কিছু উপকাঁরও করিয়াছি, এবং 
যাহাতে তোমার ভাল হয়, সে বিষয়ও চেষ্টা করিতেছি । এরূপ 

অবস্থায় ইহা তোমার কর্তব্য কাধ্য ষে, আমার নিকট কোন কথ 

গোপন করিবে না। 

বালমুকুন। আমি আপনার নিকট কি কথা গোপন করিব ? 
আমি আপনার কোন কথাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি ন1। 

আপাঁন আমার অন্নদাতা, আপনি আমারে আপনাদিগের 

অধীনে একটা কন্ম করিয়! দিয়া আমাকে যেরূপ উপকৃত করিয়া- 

ছেন, তাহা কি আমি সহজে ভূলিয়! গিয়া আপনার অনিষ্ট করিতে 

প্রবৃত্ত হইব? আর যাহাতে আপনার কোনরূপ অনি হয়, 

তাহার নিমিত্বই বা আমি কিরূপে চেষ্টা করিতেছি? যেব্যস্তি 

কন্ম-প্রার্থ, তাহাকে আমি সঙ্গে করিয়া আপনার নিকট আনয়ন 

করিয়াছি। বিশেষতঃ আপনি অনেক লোকও নিযুক্ত করিতে 

প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আপনার মনে যদি কোনরূপ 
সন্দেহের উদয় হয়, তাহা হইলে আমাকে স্পষ্ট করিয়৷ বলুন, 

এখনই আমি উহাকে এই স্থান হইতে বিদাঁয় করিয়া দিতেছি, 
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এবং উতহাঁকে বলিয়! দিতেছি, “এই স্থানে আপনার চাকরী হইবার 

কোনরূপ সম্ভাবনা নাই 1 

মাণিক। তুমি এখনও আমাকে এই বলিয়া বুঝাইতে চাহ 
যে, উনি ডিটেক্টিভ-পুলিসের একজন কর্মচারী নহেন, এবং আমার 
কোনরূপ অনিষ্ট করিবার মানসে এখানে আগমন করেন নাই ? 

আমি কিন্তু তাহা বুঝিতে পারি ন!। 

বালমুকুন। ডিটেক্টিভ-পুলিস-কর্মচারীগণের সহিত উহার 

আলাপ-পরিচয় আছে, তাহা৷ আমি জানি; কিন্তু উনি স্বয়ং কর্ম- 
চারী কি না, তাহ! আমি বলিতে পারি না । আমি শপথ করিয়। 

বলিতে পারি যে, আপনার কোনরূপ অনিষ্ট-সাধন করিবার 

মানসে উনি এখানে আগমন করেন নাই। আর যদ্দিই উনি 

ভিটেকৃটিভ-কম্মচারী হয়েন, তাহা হইলে আপনি এমন কি দুষ্ার্্য 
করিয়াছেন যে, উহার দ্বারা আপনার কোনরূপ অনি হইবার 

সস্তাবনা ? 
মাণিক। আচ্ছা, আপনি আপনার বন্ধুর সহিত ক্ষণকাল 

অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসিতেছি। 

মাণিকটাদের এই শেষ কথা শুনিয়া, আমি নিঃশবে আসিয়া 
আপন স্বাীনে উপবেশন করিলাম। বসিবামাত্রই বালমুকুন সেই 
ঘর হইতে বাহির হইয়া যেমন আমার নিকট আগমন করিলেন, 

অমনি আমি তাহাকে কহিলাম, “ইহারা হত্যাকারী। আমি 

মাণিকঠাদকে যেমন ধৃত করিব, অমনি আপনি দ্বারবাঁনকে 

ধরিবেন, কোনরূপে যেন আপনার হাত ছাড়াইয়া সে পলায়ন 

করিতে না পারে। ইহার সমস্ত ব্যাপার পরে আমি আপনাকে 
বলিতেছি।” 



৪৬ ঘ্ারোগার দ্গুর, ৮৩তম সংখ্যা? | 

বালমুকুনকে এই কথা বলিয়াই আমি সেই গৃহ হইতে ফ্রুতপদে 

বাহির হইলাম। দেখিলাম, আমি মনে যাহা ভাবিয়াছিলীম, 
মাঁণিকটাদ ঠিক তাহাই করিতেছে। পূর্ব-কথিত ঘর, যাহার দ্বার 
ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, তাহার একটী দরজ! খুলিয়া মাণিকটাঁদ 
সেই স্থান হইতে সবেগে প্রস্থান করিবার উদ্ভোগ করিতেছে । 
ইহা দেখিয়াই ক্রুতবেগে আমি গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম, 
এবং আমার অঙ্গস্থিত উড়ানিদ্বারা তাহাকে উত্তমরূপে বীধিয়! 

তাহারই আফিস-ঘরের ভিতর তাহাকে আনিলাঁম। বালমুকুনের 
সাহাধ্যে দ্বারবানও ধৃত হইল, তাহাকেও উত্তমরূপে বাঁধিয়া তাহার 

মনিবের নিকট রাখিলাম। 

তখন উভয়কেই উত্তমরূপে বাঁধিয়া আমি মাণিকটাদকে কহি- 

লাম, “দেখ মাণিকচাঁদ ! তুমি যাহ! অনুমান করিয়াছিলে, তাহা 
প্রকৃত; আমি তোমাকে প্রকৃতই ধৃত করিতে আসিয়াছি। সুতরাং 

এখ্ন যে কেন তোমাকে ধৃত করিলাম, তাহা তুমি এখন বেশ 
বুঝিতে পারিয়াছ। এখন তুমি আমাকে সমস্ত প্রক্কৃত কথা বলিতে 

প্রস্তুত আছ কি না? 

মাণিক। আমি আপনার কথা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি- 
তেছি না, এবং কেনইবা আপনি আমাদিগকে এরূপে ধৃত করি- 
লেন, তাহারও কিছু অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পাঁরিতেছি ন। 

আমি। যে ব্যক্তি হত্য! করিবার সহায়ত! করিতে পারে, 

ও চুরি করিবার নিমিত্ত নানাবিধ উপাঁয় উদ্ভাবন করিয়া! অপরের 
দ্বারা সেই কাঁ্্য সমাঁধা করিয়া লইতে পারে, সে যে কেন ধৃত 

হইল, তাহ! তাহার বুঝিতে ন! পারিবারই কথা'। সে যাহা হউক, 
তুমি এখন প্রকৃত কথা৷ বলিবে, কি না? 
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আমার এই প্রকার কথা শুনিয়া বালমুকুন কেবল আমার 

মুখের দিকেই একৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তীহার ভাবগতি 

দেখিয়া অন্থমান হইতে লাগিল, আমার এই অবস্থা দেখিয়া 
বালমুকুন যেন একবারে বিন্মিত হইয়া পড়িয়াছেন, ভালমন্দ 

কিছুই যেন বুৰিয়া উঠিতে পারিতেছেন না । বালমুকুনের এই 

অবস্থা দেখিয়া আমি তাহাকে কহিলাম, “আপনি এরূপ বিশ্মিত 

হইতেছেন কেন? ইহারা আপনাকে মধ্যে রাখিয়। একটা ভয়ানক 

চুরি করিয়াছে, এবং আঁপন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবার মানসে 
একটা হত্যা করিতেও পরাত্থুথ হয় নাই।” 

মাণিক। এ মিথ্যা কথা । ইহা! আপনাকে কে বলিল? 

আমি। আমাকে অপরে যাহা কিছু বলুক, বা অপর কোন 

স্থান হইতে আমি যেন্ূপে সংবাদ পাই, আর না! পাই, তোমারই 
সংবাঁদ-পত্রে কি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই কেন একবার 
পড়িরা দেখ নাঁ। তাহা হইলেই ত আমাকে তোমার আর কোন 
কথ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইবে নাঁ। এই বলির। মাণিক- 

চাদের টেবিলের উপর থে সংবাদ-পত্রখানি আমি প্রাপ্ত হইয়া পাঠ 

করিয়াছিলাম, সেই সংবাদ-পত্র হইতে সেই বিষয়টা আমি পাঠ 

করিলার্মঈ। উহার নারমর্্ন এইরূপ £-- 

"ভয়ানক হত্যা ও অদ্ভুত চুরি” 
*অপরাধী পুত হইয়াছে $ কিন্তু কে যে তাহার 

এই বিষয়ে সবিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছে, 
তাহার সন্ধান এখনও পর্যন্ত হয় নাই ।% 



৪৮ দ্ধারোগার দপ্তর, ৮৩ম সংখ্যা । 

্বালমুকুন্ নামক এক ব্যক্তি কোনরূপ উপায় অবলম্বন 
করিয়া, বোম্বাই সহরের একজন প্রধান ধনীর অধীনে একটা 
কার্যে নিযুক্ত হয়। চাকরী কর! তাহার উদ্দেশ্ঠ ছিল না, তাহার 

ইচ্ছা, চাঁকরের ভানে কিছুদিবস সেই স্থানে কার্য করিস, ধনীর 
ধন্ভাগার প্রভৃতির উত্তমরূপ অন্ুসন্ধান লয়। এইরূপে সেই 

মহাজনের কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ অর্থ আছে, তাহা যেমন 
জানিতে পারিল, অমনি স্ুুষোগমত ক্রমে ক্রমে সেই সকল স্থান 
যেসকল তালার দ্বার বন্ধ থাকে, একে একে তাহার সমস্ত 

চাবি প্রস্তত করিয়! লয়, এবং স্ুযোগমত একদিবস রাত্রিকালে 

সেই সমস্ত তাল! খুলিয়া নোট, টাকা, স্তৃবর্ণ-অলঙ্কার ও জহরত- 

আদিতে প্রায় লক্ষাধিক টাকা অপহরণ করিয়া সমস্ত তালা 

পুনরায় আবন্ধ-পুর্বক যেমন বাহির হইবার চেষ্টা করে, সেই 
সময় একজন দ্বারবান্ উহা! জানিতে পারিয়া বাঁলমুকুন্কে ধরিবার 
চেষ্টা করে, এবং চোর চোর বলিয়া ভয়ানক গোলষোগ করে। 

বালমুকুন্ সেই সময় অনন্তোঁপায় হইয়া আপনার প্রাণ লইয়া 
পলায়ন করিবার মানসে সেই দ্বারবানের উপর সবিশেষরূপ 
বলপ্রয়োগ করে; কিন্তু যখন কোনরূপেই তাহার হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ না পায়, সেই সময় একখানি অস্ত্র দ্বার! বালমুকুন্ 
ভাহাকে সাংঘাতিকরূপ আঘাত করিয়! পলাঁয়নের চেষ্টা করে। 

সেই অন্ত্রথানি বোধ হয়, বালমুকুন্ সঙ্গে করিয়া আঁনিয়াছিল। 

দঘ্বারবান সেই অস্ত্রাথীতেই হতজ্ঞান হইয়! সেই স্থানে পতিত হয়, 
এবং পরিশেষে ইহজীবন সন্বরণ করে। দ্বারবানকে হত্যা করিয়াও 

বালমুকুন্ সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হয় নাই, 
অপরাপর কতকগুপি লোক .সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত 
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হইয়াছিল, পরিশেষে বাঁলমুকুন তাঁহাঁদিগের দ্বারা ধৃত হইয়াছে । 

বালমুকুন যে কে, তাহা এ পধ্যস্ত সবিশেষরূপে স্থিরীকৃত হয় 

নাই। পুলিস সবিশেষরূপ যত্্সহকারে এই মোকদ্দমাঁর অন্ধসন্ধানে 

নিযুক্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, বাঁলমুকুন অপর 
আর কেহই নহে) বোঁধ হয়, মধ্য-প্রদেশীয় সেই ভয়ানক দক্থ্য 
"হীরালাল |” যাহা হউক, এ বিষয়ের সমস্ত রহস্ত বাহির হইয়া 

পড়িলে, ইহার আন্গপূর্ব্িক সংবাদ আমরা পাঠকগণকে প্রদান 
করিতে চেষ্টা করিব।” 

সংবাঁদ-পত্রখানি পাঠ কর! সমাপ্ত হইলে আমি মাণিকঠাদকে 

জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেমন মাঁণিকটাদ! তোমার এখন আর 

কোন কথ! জিজ্ঞান্ত আছে ?” 

তখন মাণিকটাদ আমার কথার আর কোনরূপ উত্তর প্রদান 
করিতে পারিল না; মস্তক নত করিয়া কেবলমাত্র একটা 

দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগ করিল। , 

বালমুকুন কহিলেন, “কি মহাশয়! আমি এই হত্যা করি- 

মাছি? দোহাই মহাশয়! আমি সেই স্থানে গমন করি নাই, এই 
কলিকাতা, আমি পরিত্যাগ করি,নাই। সেই ফারমে আমার কর্ধ 
হইয়াঞ্ছিল সত্য; কিন্তু সেই কর্ম আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। 

যখন আমি সেই স্থানে গমন করি নাই, তখন সেই চুরি ও হত্যা 

আমার দ্বার। সম্পন্ন হইবে কি প্রকারে ?” 

আমি। ৰালমুকুন্! ইহাতে তোমার ভীত হইবার কোন 
কারণ নাই। যেব্ক্তি তোমার নাম গ্রহণ করিয়া, সেই স্থানে 

কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার প্ররুত নাম বৌধ হইতেছে 
“ভীরালাল।” মাণিকটাদ এখন সমস্ত কথা পরিধাঁর করিয়া 

৫ 



৫৩ দ্ারোগার ঘপণ্তর, ৮৩ম সংখা! । 

আমাদিগকে বলিবে, এবং তাহারই ব৷ প্রকৃত নাম কি, তাহাও 
বোধ হয়, এখন আর সে গোপন করিবে না। 

আমার কথা শুনিয়া মাঁণিক্টাদ কহিল, “মিথ্যা আপনি 
আমাঁকে লইয়! গীড়াগীড়ি করিতেছেন । হীরালাল যে কে, তাহা 
আমি জানি না» বা! এই সংবাঁদ-পত্রে বণিত চুরি বা হত্যার বিষয় 
আমি কিছুমাত্র অবগত নহি।” 

"অবগত আছ কি না, তাহ! পরে জানিতে পারিবে ।» এই 
বলিয়া আমি সেই গৃহের দরজা৷ তালাবদ্ধ করিয়! দিলাম, এবং 

মাণিকটাদ ও দ্ধারবানকে লইয়া আমি আমার থানায় গমন করি- 

লাম। থান! হইতে একটা পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া পাঠাইয়া 
দিলাম । যে পর্যাস্ত সমস্ত গোলযোগ মিটিয়৷ না গেল, সেই পর্যযস্ত 
সেই গৃহের উপর পাহার! রহিল। 

থানায় গিয়া মাঁণিকটাদ ও সেই দ্বারবানকে আবদ্ধ অবস্থায় 

বাখিলাম, এবং সমস্ত বিষয় সবিশেষরূপে বিবৃত করিয়া! বোম্বাই- 

পুলিসের নিকট একখানি জরুরি টেলিগ্রাম পাঠাইয়! দিলাম । 

পরদিবন সেই টেলিগ্রামের উত্তর আমিল; তাহার সারম্দ 
এইরূপ ---- 

«আপনার টেলিগ্রাম পাইয়াছি। যে বিষয়ের অনুসন্ধানের নিমিত্ত 
আমরা এখানে অতিশয় ব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছিলাম, এবং কিরূপ 

উপায়ে ভ্রীরালাল বালমুকুন পরিচয়ে এই স্থানে কর্ম করিতে 

প্রবৃত্ত হয়, তাহার কিছুই এ পধ্যন্ত ঠিক করিয়া উঠিতে পাঁরিতে- 

ছিলাম নী। আপনা-কর্তুক তাহার সমস্তই প্রকাশিত হইয়া 

পড়িয়াছে, এবং আপনি হীরালালের সহায়তাঁ-কারীগণ্ণকে ধৃত 

ক্ষবির! 'আমাদিগের যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহা বলিতে 



দায়েখুন। . ৫১ 

পারি না। আপনি তাহাদিগকে যেন কোনরূপেই ছাড়িয়া 
দিবেন না। আমরা! আপনার নিকট গমন করিতেছি, সাক্ষাৎ হইলে 

সমস্ত ব্যাপার জীনিতে পারিবেন। আমরা অগ্ভই মেল ট্রেণে 
রওনা হইব ।” 

এই সংবাদ পাইয়া মনে মনে আঁতিশয় আনন্দিত হইলাঁম।, 

কেবলমাত্র সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া বে কার্যে হস্তক্ষেপ 

করিয়াছিলাম, দেখিলাম, তাঁহার জুফলই ফলিয়াছে। 

সময় মত দুইজন পুলিস-কম্মচারী বোম্বাই হইতে আসিয়া 

উপস্থিত হইলেন। তাহারা সেই চোর ও হত্যাকারী হীরা- 
লালকেও তীহাদিগের সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আঁনিলেন। 

হীরালাল প্রথমতঃ কোন কথাই বলিয়াছিল না) কিন্তু কলি- 
কাতায় আসিয়া মাঁণিকাদ ও দ্বারবানকে বন্ধনাবস্থায় দেখিতে 

পাইবার পরই সমস্ত কথ! স্বীকার করিল। সে যাহা কহিল, 

বোদ্বাই-পুলিস-কন্মচারীদঘয় তাহা৷ লিখিয়া লইলেন। উহা আমার 
লিখিবার প্রয়োজন না থাকিলেও, আমার অভ্যাসের দোষে আমি 

তাহা লিখিয়া লইলাম। হীরালাল যাহা বলিয়াছিল, তাহার 
সারমর্ম এইরূপ £--+ 

£আমার নাম হীরালাল। আমার জন্মস্থান মধ্য ভারতে ; 
কিন্ত আমার থাকিবার নির্দিষ্ট কোন স্থান নাই। ভারতবর্ষের 
প্রধান প্রধান সহরমাত্রেই আমার একটী না একটী আড্ডা আছে। 
যখন যে স্থানে গমন করি, তখন সেই স্থানেই ছুই চারিদিবস্ 
অতিবাহিত করিয়া থাকি। আমি বাল্যকালেই আমাদিগের 

ভাঁষায় একরূপ শিক্ষিত হইয়াছিলাম, এবং সকল প্রকার বর্মম- 

কাধ্যই আমি করিতে জানি। কিন্তু চুরি ভিন্ন কখনও অপর 
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কোন কাধ্য করি নাই। চুরি করিয়াই এতকাল কাটাইয়! আপি- 
য়াছি, ও অনেকবার ধরা পড়িয়া জেলেও গিয়াছি সত্য; কিন্ত 
কখনও কোন গরিবের দ্রব্য অপহরণ করি নাই, ব! অল্প মূল্যের 
দ্রব্যে কখনও হস্তার্পণ করি নাই। যখন যে স্থানে যে কাধ্যে 
হস্তার্পণ করিয়াছি, তখন সেই কাধ্যে দশ বিশ হাজারের কম লইয়া 

সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করি নাই; কিন্ত একটামাত্র 
পয়সাও কখনও রাখিতে পার্সি নাই। যেরূপ ভাবে আয় করি- 
য়াছি, ব্যয় করিয়াছিও সেইরূপে। 

“বোগ্বাইয়ের যে মহাজনের গদিতে আমি চুরি করিয়া ধৃত 
হইয়াছি, অনেকদিবস হইতে সেই গদিতে চুরি করিবার আমার 
নিতান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এ পর্য্স্ত কোনরূপেই সুযোগ করিয়া 
উঠিতে পারিতেছিলীম না। কিরুপ অবস্থায় ও কোথায় ষে 
উঁছার ধনভাগ্ার স্থাপিত, তাহা এপধ্যন্ত জানিতে পারিয়া- 

ছিলাম না বলিয়াই, এতদিবস আমার মনৌবাঞ্া পুর্ণ করিতে 

পারি নাই। যে সময় উহার গদিতে একজন গোমস্তার প্রয়ো- 
জন হইল, সেই সময় আমি অস্তরালে থাকিয়া, যাহাকে আপ- 
নার এখন মাঁণিকচাদদ বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তাহাকে 

সেই কাধ্যে নিযুক্ত করিবার নিমিভ্ত অনেকরূপ চেষ্টা করিয়া- 
ছিলাম) কিন্তু কোনরূপেই কৃত-কাধ্য হইতে পারি নাই। 

লাভের মধ্যে মাণিকঠাদ সেই স্থানে ছুই চারিবার যাতায়াত 
করাতে তীহারা উহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। নতুবা আমি 

নিজে প্রকাশ্ঠরূপে এই কার্যে কখনই থাকিতায ন'। মীণিক- 
টাদ ষে কার্য করিয়াছিল, আমি তাহাই করিতাম, আমার কাধ্য 
মাণিকাদের দ্বার| সম্পন্ন হইত। 
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“যখন মাণিকাদকে কোনরূপেই সেই কার্যে নিযুক্ত করা- 

ইতে পারিলাম না, তখন সেই কার্যে যে নিযুক্ত হইতেছে, 
তাহারই অন্ধুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং পরিশেষে 
জানিতে পারিলাম যে, কলিকাত। হইতে বালমুকুন নামক এক 

ব্যক্তি সেই কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, ও শীঘ্রই তাঁন কলিকাতা 

হইতে আগমন করিয়া সেই কাধ্যে প্রবৃত্ত হইবেন। কর্মচারী 
হইয়া উহ্বাদিগের কাধ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পাঁরিলে, 
কোন্ স্থানে উ“হাদিগের অর্থাদি রক্ষিত হয়, তাহা জানিতে 

পারিবার কোনরূপ সম্ভীবনা নাই দেখিয়া, সেই দিবসেই মাণিক- 

টাদকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম। কলিকাতায় আসিয়! 

তাহার প্রধান কাধ্য এই হইল যে, যেরূপ উপায়েই হউক, 
বালমুকুনের সন্ধান করিয়া তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে, 
এবং যাহাতে বালমুকুন সেই কার্যে নিযুক্ত হইতে ন1 পারে, 
বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অথচ এদিকে যে প্রষ্যস্ত 
আমি আপন কার্য উদ্ধার করিয়া না লইতে পারি, সেই পত্যস্ত 
বালমুকুনকে আপন হস্তে রাখিয়৷ যাহাতে সে বোম্বাই সহরে 
না আসিতে পারে, তাহার বন্ড্োবস্তও করিতে হইবে। মাণিক- 

টাদকে এইরূপ উপদেশ দিয়া, তাহাকে দ্রতগতি কলিকাতায় 

পাঠাইয়। দিলাম। মাঁণিকচাদ বড় বুদ্ধিমান্ ও সবিশেষ কৌশলী । 
তিনি কলিকাতায় আসিয়া অনায়াসেই বালমুকুনকে অন্সন্ধান 
করিয়া বাহির করিলেন, এবং তাহাকে অধিক বেতন প্রদান- 

পূর্বক প্রলৌভিত করিয়৷ যে কাধ্যে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, 
সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইতে তাহাকে স্থগিত করিলেন। তিনি 

নেই কাধ্য পরিত্যাগ করিতেছেন, এই মন্ে একখানি পত্র 
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তাহার নিকট হইতে লিখাইয়া লইফ্বা মাণিকটাদ সেই ফারমে 

পাঠাইয়| দিবার ভানে কোনক্ূপে হস্তগত করিয়া! পরিশেষে উহা 
আমার নিকট প্রেরণ করিলেন । যে টেলিগ্রামে বালমুকুন তাহার 

কার্যে নিয়োজিত হইবার আদেশ পাইফ্লাছিলেন, সেই টেলিগ্রাম 

খানি পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন, 

এবং কোন না কোন কৌশল অবলম্বন করিয়া বালমুকুন যাহাতে 
বোষ্বাই সহরে আসিয়া, উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহার 

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে আমি দেই টেলিগ্রাম দেখা- 
ইয়া, আমাকে বালমুকুন নামে পরিচয় দিয়া, অনায়াসেই 

সেই কার্যে নিযুক্ত হইয়া সবিশেষ মনোযোগের সহিত নিদিষ্ট 

কার্য করিতে লাগিলাম। এইরূপে ক্রমে দশ বারদিবস অতি- 

বাহিত হইতে না হইতেই যে যে স্থানে অর্থাদি বা বহুমূল্য 
অলঙ্কারাদি রক্ষিত থাকে, তাহ! জানিতে পারিলাম, এবং সুযোগ 

মত ক্রমে ক্রমে সেই সকল স্থান যে সকল তালা দ্বারা আবদ্ধ 

ছিল, তাহার চাবি প্রস্তত করাইয়া লইলাম। আমার ইচ্ছা 

ছিল, স্যৌগমত একদিবস রাত্রিতে চাবি খুলিয়া সমস্ত অর্থাদি- 

অপহরণ করিব, এবং পূর্বের স্তাঁর তালাবদ্ধ করিয়! দিয় সেই 

স্থানেই কার্য করিতে প্রবৃত্ত থাকিব। চুরির বিষয় প্রকাশ 
হইয়ী পড়িলে, এবং পুলিসের অনুসন্ধান ক্রমে শেষ হুইয়! গেলে, 

চাকরী পরিত্যাগ করিয়া আপন ইচ্ছান্্যায়ী স্থানে গমন করিৰ 

ও সেই স্থানে মেই সকল অর্থ ব্যয় করিয়া কিছুদিবস বাবুগিরি 
করিয়া কাটাইব। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, ঈশ্বর কিন্ত তাহা 
হইতে দিলেন না। চুরি করিয়া বহির্ধত হইবার কালীনই সমস্ত 

অপহৃত দ্রব্যের সহিত ধৃত হইলাম, এবং পরিশেষে আত্মরক্ষ! 



দায়ে খুন। ৫€ 

করিবার মানসে নরহত্যা পর্যন্ত করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত 
হইলাম না! এখন আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা! হইবেই 
হইবে। তাহার নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র হুঃখিত নহি, বা আমার 
প্রধান সঙ্গী, ধিনি এখন আপনাদিগের নিকট মাঁণিক্টাদ নামে 

পরিচিত, তাহার নিমিত্ও আমি দুঃখিত নহি । কারণ, আমরা 

উভয়ে পরামর্শ করিয়া যেরূপ কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছি, তাহার 

ফল ভোগ করাই আমাদিগের কর্তব্য । কিন্তু এই দ্বারবানের 

নিমিত্ত আমি আন্তরিক ছুঃখিত। কারণ, এবাক্তি আমাদিগের 

সহিত কখনও কোন অসৎ কাধ্যে প্রবৃত্ত হয় নাই, বা এ আমা- 

দিগের নিকট পরিচিতও নহে। সামান্য অর্থের লোভে যে এইবার 

এই ব্যক্তি মাণিকটাদকে কিছু সাহাধা করিয়াছে, তাহার আর 

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু সে যে ইহার ভিতরের বিষয় অবগত 
আছে, তাহা আমার বোধ হয় না।” 

দঘ্বারবানকে জিজ্ঞানা করায় সে কহিল, “মহাশয়! আমি পুর্ব 

হইতে মাঁণিকচীদকে বা এখন ধিনি বোম্বাই সহর হইত ধৃত 
হুইয়া আসিয়াছেন, উহাদিগের কাহাকেও চিনিতাম না। মধ্য- 

ভারতে ব! বোশ্বাই সহরে আমি কখনও গমন করি নাই। আমার 

বাসঞ্ছান আরা জেলার অন্তর্গত কোন একখানি ক্ষুদ্র পলীতে। 

আমি কয়েকবার আবায় গিয়াছিলাঁম, এবং পরিশেষে পেটের দায়ে 

কলিকাতায় আপিয়াছি। এই দুইটা স্থান ব্যতীত অপর কোন 
সহরে আমি আঁর গমন কবি নাই। মাঁণিকটাদের সহিত এই 

কলিকাতা সহরেই আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি আট টাকা 

বেতনে আমাকে চাকরী প্রদান করেন, এবং আমাকে এক 

মানের বেতনও অগ্রিম দেন। তিনি যে জুয়াচোর, তাহা আমি 



৫৬ দ্বারোগার ঘপ্তর, ৮৩ম সংখ্যা । 

জানিতাম না। আঁমাঁকে যখন যেরূপ কাধ্য করিতে তিনি আদেশ 

প্রদান করিতেন, আমি সেই আদেশ-অন্থযায়ী সমস্ত কার্য 
নির্বাহ করিয়া! যাহাতে আঁপন মনলিবকে সর্বদা সন্ত রাখিতে 

পারি, কেবল তাহাঁরই চেষ্টা করিতাম। আমি ইহার কিছুই 
অবগত নহি ।” 

দ্বারবান্ এবং হীরালালের এই কথা শুনিয়া মাণিকঠাদও 
পরিশেষে সমস্ত কথা স্বীকার করিল। বোম্বাইয়ের কর্মচারীদ্ধয, 
এখানকার আর যে নকল অন্সন্ধান করিবার বাকী ছিল, তাহা 
সম্পন্ন করিয়া, দেই তিনজনকেই সঙ্গে লইয়৷ বোম্বাই সহরে 
প্রস্থান করিলেন। 

সেই স্থানে বিচারে হীরালালের ধাবজ্জ্রীবন, এবং মাণিক- 

চাদের দশ বৎসরের নিমিত্ত কাঁরাবাসের আজ্ঞা হয়; দ্বারবান্ 

পরিত্রাণ পায়। * 

সম্পুর্ণ 
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“চেনা দায় 1৮ 

( অর্থাৎ কলিকাতার জুয়াচোরগণকে চেনা ভার!) 
যন্ত্ুস্থ। 

কাহার 



1ম সি০লাছও 0০, 84. দারোগার দপ্তর ৮৪ম সংখাা। 

চেনা দায়। 
(অর্থাৎ কলিকাতার জুযাচোরগণকে চেন! ভান!) 

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 

সিক্দারবাগান বাদ্ধব পুস্তকালয় ও 

সাধারণ পাঠাগার হইতে 

শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত । 
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দারোগার দণ্তর। ] 1 চৈত্র, ১৩০৫। 

চেন। দায়। 

জুচনা। 
এই কলিকাতা সহরের ভিতর জুয়াচোরগণ সোঁণা বলিয়া 

পিত্তল দিয়া যে কতরূপ জুয়াটুরি করিতেছে, এবং নিত্য নিতা 

নৃতন নূতন উপায় বাহির করিয়া, নবাগত নিরীহ পল্লীগ্রাম- 
বাসীগণকে যে কতরূপে ঠকাইতেছে, তাহার সবিশেষ বর্ণনা করা 
একবারেই অসস্তব। যতদুর সম্ভব, তাঁহার কয়েকটী বিবরণ 
আমি নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি, কি সহরু, কি 

পল্লীগ্রামবাঁনীগণ, যাঁহাদিগের সহিত এই কলিকাতার কিছু না! 

কিছু সংশ্রব আছে, তীহারা সবিশেষ মনোযোগের সহিত ইহা 
পাঠ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সৃতর্ক হইবেন। জুয়াচোরগণ স্বর্ণ 

পরিচয়ে পিত্তল দিয়া যত প্রকারে লোক ঠকাইয়া থাকে, বা 
উহ্বাদিগের যতরূপ কৌশল আমরা! অবগত আছি, তাহার সর্মস্তই 
যেআমি এই স্থানে বর্ণন করিতেছি, তাহা নহে। উহার মধ্যে 

যে সকল মৌঁকদমায় আমি হস্তক্ষেপ করিয়াছি, বা ষে সকল 

জুয়াচোর আম৷ কর্তৃক ধূত হইয়াছে, কেবল তাহাদিগের কৃত 
জুয়াচুরি সকল এই স্থানে প্রকাশিত হইল। 



(১) বন্ধকে জুয়াচোর। 

কামিনীর বয়ঃক্রম এখন পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইয়াছে। 

কায়স্থবংশ-সম্ভৃতা বলিয়। সে সকলের নিকট পরিচয় দিয়া থাকে; 

কিন্তু প্ররুতপক্ষে দে ঘে কোন্ কুল উজ্জল করিয়াছে, তাহ! 

আমরা অবগত নহি। তাহার বাল্য পরিচয় আমর! পাই নাই, 
যৌবনের পরিচয় যতদুর অবগত হইতে পারিয়াছি, বা তাহার 
যৌবনের কাধ্য-কলাঁপের কথা৷ যতদুর আমাদিগের কর্ণগোচর 
হইয়াছে, তাহার যথাযথ পরিচয় আমি কোন ক্রমেই এই 
দগ্তরের ভদ্রবংশীয়৷ পাঠিকাঁগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি 
না। কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, কামিনীর বয়হক্রম 
চল্লিশ বসর অতিক্রান্ত হইলে পর, তাহার বৌবনের ব্যবসা 
পরিত্ণগ করিয়। নিজ উদরান্নের সংস্থানের নিমিত্ত তাহাকে অপর 

বাবসা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। 

কামিনী যদি কোনরূপ সব্বাবসা অবলম্বন করিয়া তাহার 
উদরান্নের চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার কা্য-বিবরণী আজ 

আমাকে লৌক-সমাজে প্রকাশ করিতে হইত না। কামিনী 
যখন প্রথম তাহার এই নূতন ব্যবসা আরম্ভ করে, তখন কেহই 
মনে করিয়াছিলেন না যে, কামিনী অসদ্উপায় অবলম্বন করিয়া 

অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করিতেছে । বস্ততঃ তাহার কার্ষোর 

গতিতে, প্রথম প্রথম তাহার জুয়াচুরির কোন লক্ষণই প্রকাশ 
পায় নাই, বরং সকলেই তাহার কথায় বিশ্বাস করিত। 



চেন। দ্বায়। - . € 

বিশেষতঃ ভদ্রমহিলাঁগণের নিকট তাহার একটু সবিশেষরূপ 
প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল। 

কামিনী অতিশয় চতুরা, তাহার মুখ অতিশয় মিষ্ট, গৃহস্থগণের 
অন্দরে প্রবেশ করিয়! মহিলাঁগণের সহিত মিলিত হইবার ক্ষমতা 
তাহার অদ্বিতীয়। কোন কাধ না থাঁকিলেও, সে স্থিরভাঁবে 

আপন বাড়ীতে কখনও বসিম্না থাকিত না, বিনা-কাষে এবাড়ী 

ওবাড়ী করিয়া বেড়াইত, ও গৃহস্থ-মহিলাগণের সহিত গল্প করিয়া 
দিন কাঁটাইত। পাঠকপাঠিকাগণ সকলেই জানেন যে, ভদ্র- 
গৃহস্থের অনেকের অনেক সময়ে হঠাঁৎ কিছু না কিছু অর্থের 

প্রয়োজন হইয়া! পড়ে, অথচ বিশেষ কষ্ট হইলেও লোক-লজ্জা ও 

অপমানের ভয়ে আপন আপন অলঙ্কারাঁদি বন্ধক দিয়া অপরের 

নিকট কজ্জ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে কেহই সহজে সম্মত হন 
না। কামিনী ভদ্রমহিলাগণের এই অভাব পুরণে প্রথমতঃ প্রবৃত্ত 

হয়, অর্থাৎ কাহারও কোনন্ধপ সামান্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে, 
কামিনী তাহার অলঙ্কারাঁদি অপর স্থানে কম সুদে বন্ধক' দিয়! 

টাকা আনিয়। দিত। পরিশেষে টাকার সংস্থান হইলে, স্দসমেত 

টাকা মিটাইয়৷ দিয়া সেই সকল অলঙ্কার ফিরাইয়া আনিত। 
ইহাঞ্তে বন্ধক-দাঁত ও গৃহীতাঁর গরস্পরের কেহই জানিতে পাঁরিত 

না যে, সেই অলঙ্কার কাহার, কেইবা বন্ধক দিতেছে, এবং 
কাহার নিকটেই বা! বন্ধক দেওয়া হইতেছে। এই কাধ্য করিয়! 
কাঁমিনী যে কিছুই পাইত না, তাহা নহে। পারিতোধিক বলির 
হউক, গাঁড়িভাড়। প্রভৃতি বলিয়া হউক, ব৷ স্থুদের অগ্ন-বিস্তর্ 

করিয়াই হউক, সে এই উপায়ে নিজের অন্ের সংস্থান করিতে 
সমর্থ হইত। এইরূপে কিছুদিবব অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 

২ 



৬ ারোগার ঘপ্তর, ৮৪ম সংখ্যা । 

মহিলামহলে ক্রমে তাহার পরিচয় হইতে লাগিল, অনেকেই 
তাহাকে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন, অনেককে তাহার সাহায্যে 

অর্থাদি কর্জ লইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অলঙ্কার প্রভৃতি 

বিক্রয়ের প্রয়োজন হইলে অনেকে তাহারই সাহায্যে সেই কাধ্য 
সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে ষতদ্িবস অর্তিবাহিত হইতে লাগিল, কামিনীর 
পশার ততই বাঁড়িতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপার্জনও 

বাড়িয়া গেল। আয় বাঁড়িলেই ব্যয় বাড়ে, ইহা! এই জগতের নিয়ম । 

সুত্তরাং কাঁমিনীর কীঁ্যও সেই নিয়মের বহিভূর্ত হইতে পারিল 
না। কেন যে তাহার বায় বাড়িয়া গেল, তাহার কারণ আমি 

পাঠিকাঁগণের নিকট বর্ণনা করিতে অপমর্থ। কিন্ত আয়ের সঙ্গে 

সঙ্গে বাস্তবিক তাহার ব্যয় অধিক হইতে লাগিল; ব্যয় বাঁড়িলেই 
অর্থেরও অধিক প্রয়োজন হইয়া পড়িল। সছ্ুপায় অবলম্বনে এ 

প্যাস্ত কামিনী যত অর্থ উপার্জন করিতেছিল, তাহাতে আর তাহার 
ব্যয় সম্ধুলান হইল না। সছুপায়ের পরিবর্তে অসছুগাঁয় অবলম্বন 
করিয়। কামিনী এখন অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে সকলেই অবগত আছেন যে, পিস্তলের 

গহনা এই কলিকাত! সহরের মধ্যে কিরূপ ভাবে দিন দিন গ্রচলিত 
হইতেছে । পিস্তলের অলঙ্কার, গিল্টির গহনা, কেমিকেল স্বর্ণের 
অলঙ্কার প্রভৃতি নানাপ্রকার নামে পিত্তলের গহন! এই কলিকাতার 

বাজারে অহরহঃ বিজীত হইতেছে। মহিলাগণ সর্ধদা যে প্রকার 
স্বর্ণ অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই প্রকারের সমস্ত 
পিস্তলের গহন! আজকাল কলিকাঁতার বাজারে পাওয়া যায়৷ সেই 
কল গহনা দেখিতে এতই পরিক্ষার, এবং এম্ন্প কৌশলের 



চেন। দ্বায়। ন্ 

সহিত গিল্টি কর! যে, উহা! দেখিয়া সহজে কেহই অনুমান 
করিতে পারেন না বে, উহা স্বর্ণের অলঙ্কার নহে, পিস্তলের । 

সুবর্ণ-ব্যবসায়ীগণও সময় সময় উহ সহজে চিনিয়। উঠিতে পারেন 
না। কণ্ঠিপাথরে কিয়! দেখিয়াও সময় সময় তাহারাও মহাঁভ্রমে 

পতিত হন। সেই সকল অলঙ্কারের মধ্যে কোন কোনটা এরূপ 
কৌশলের সহিত গিল্টি কর! বে, সেই সকল গহনা একবার 
পুড়াইয়া লইলেও পিস্তল বলিয়া সহজে অনুমান কর! যায় না। 

কামিনী অল্পে অগ্নে এইরূপ কতকগুলি গিল্টির গহনা ক্রন্ন 
করিয়া আপনার নিকট রাখিয়া দিল। কোন মহিল1 কোন সুবর্ণ- 

অলঙ্কার বন্ধক দিবার নিমিত্ত তাহাকে প্রদান করিলে, তাহার 

পরিবর্তে সেইরূপের একখানি গিল্টির গহনা অপরের নিকট স্ুব্র্ণ 

অলঙ্কার পরিচয়ে বন্ধক দিয়া প্রয়োজনমত টাকার সংস্থান করিত ) 

কিন্তু স্বর্ণ অলঙ্কারথানি বিক্রয় করিয়া আপন কাধ্যে ব্যয় করিয়! 

ফেলিত। ধাঁহার অলঙ্কার, তিনি সুদসমেত টাক প্রদান করিলে, 

তাহার পরিবর্তে কামিনী সেই পিস্তলের গহনাখানি আনিয়! 
তাহাকে অর্পণ করিত। সেই অলঙ্কারের অধিকারিণী যদি টাকার 
সংগ্রহ করিয়। দিতে না পারিতেন, তাহা হইলে সেই পিতলের 
গহনা ঞ্যাহার নিকট বন্ধক বাঁখিত, তাহারই নিকট থাকিয়া 
যাইত। কামিনীর উপর সকলেরই সবিশেষ বিশ্বাস ছিল বলিয়া, 
তাহারা যে তাহা কর্তৃক প্রতারিত হইতেছেন, একথা তাহারা 

স্বপ্নেও মনে করিতেন না। 

এইরূপে কামিনী যে কত ভদ্রমহিলার - সর্বনাশ করিয়াছিল, 

তাহার ইয়ভী নাই। এইরূপে এই অসছুপায় অবলম্বন করিয়া 

কিছুদিবস পথ্যস্ত তাহার ব্যবসা চলিল সত্য) কিন্তু শীপ্ই তাহ! 



৮ দবারোগার দপ্তর, ৮৪ম সংখ্যা । 

প্রকাশ হইয় পড়িল। তাহার এই জুয়াচুরির বিষয় প্রকাশিত হইয়। 
পড়িবার পরও কিছুদিবস পর্যাস্ত কাষিনী শ্রীঘরে গমন করিল ন|। 

কারণ, কুলবধূগণকে পাছে আদালতে গিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে 

হয়, এই ভয়ে কেহই তাহার বিপক্ষে নীলিশ করিতে সাহসী হই- 
লেন না । অনেকেই কামিনীর উপর নালিশ করিলেন ন! বলি- 
যাই যে কামিনী একবারেই নিষ্কৃতি লাভ করিল, তাহা নহে। 
এইরূপ উপায়ে সে একবাঁর একস্থান হইতে প্রায় তিন সহস্র মুদ্রার 
মূল্যের অলঙ্কার আত্মসাৎ করায়, মে আমা-কর্তৃক ধৃত হয়।.বিচারে 

তাহার ছুই বৎসরের নিমিত্ত কাঁরাবাসের আজ্তা! হয়। জেল 

হইতে খালাস হইয়া আপিয়াও সে তাহার সেই জুয়াচুরি ব্যবসা 
একবারে পরিত্যাগ করিতে পাঁরে নাই। যদিও মহিলামহলে 

তাহার এখন সে পশাঁর বাঁ সেইরূপ প্রতিপত্তি নাই, তথাপি সে 
তাহার সেই পুরাতন ব্যবসা এখনও একবারে পরিত্যাগ করিতে 
পারে নাই। সুযোগ পাইলে এখনও সে অপরকে প্রতারণা 
করিয়া থাকে; কিন্তু তাঁহার অবস্থা এখন অতি শোঁচনীয়। 

পাঠকপাঠিকাগণ মনে করিবেন না ষে,র কেবল একমাত্র 
কামিনীই এইনধপে ভদ্রমহিলাগণকে ঠকাইয়া আপন জীবন অতি- 
বাহিত করিয়া থাকে। এই কলিকাতা সহরের মধ্যে উই 
কামিনী এখন শত শত বিষ্যমান। 



(২) বিক্রয়ে জুয়াচোর। 
৭ 

আঁজ কয়েক বৎসর অতীত হইল, এই সহরতলীর কোন 

একটা গ্রপিদ্ধ পৌঁদ্দারের দোকানে সিঁদ হওয়াতে অনেকগুলি সুবর্ণ 
ও রৌপোর অলঙ্কার অপহৃত হয়। অপরাপর কর্মচারীগণের সহিত 
আমিও সেই অনুষন্ধীনে লিপ্ত হই। ঘটনাস্থলে গমন করিয়া 

দেখিতে পাই যে, বে অলঙ্কাব-ব্যবসারীর দৌঁকাঁন হইতে অলম্কাঁ 

প্রস্ততি অপস্ৃত হ্ইন্বাছে, তিনি সেই স্থানের একজন সর্ধপ্রণান 
পোদ্দার । দোকান ঘরুটী ইক নির্ষিত। সেই দৌকানের পশ্চাছাগে 

একটু সামান্ত পতিত জমি আছে, দস্থ্যগণ সেই-স্থানে বসিয়া 
দোকানের পাকা ভিত্তিতে সিঁদ দেয়, এবং সিঁদের মধ্য দিয়া 

দোঁকাঁনের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যস্থিত কাষ্ঠনির্মিত 

সিদ্ধুক, বাক্স প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলে । পরে উহার ভিতর *হইতে 

মূল্যবান যে সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, তাহার সমস্তই অপহরণ করে । 
দন্থাগণ মে সকল বাক্স ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার একটার্ 

মধ্যে সেই দোকানের প্রকাণ্ড লোহার দিদ্ধুকের চাবি থাকিত। 
তরাঁং অনায়াসেই সেই চাবি দস্থ্যগণের হস্তগত হয়। তাহারা 

উহার দ্বারা সেই লোহার সিদ্ধুকটী খুলিয়া! তাহার মধ্যস্থিত 

বিক্রয়োপযোগী যে সকল মূল্যবান অলঙ্কার ছিল, তাহার সমস্তই 

অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। আমরা সকলে মিলিয়া, কয়েক- 

দিবস প্যন্ত এই মৌকদমাঁর অন্থসন্ধান করি) কিন্তু কোনিরূপে 
সেই অপহৃত দ্রব্যের সন্ধান করিয়। উঠিতে পারি না। যেস্কল 
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অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছিল, ভাহাঁর একখানি বিস্তৃত তালিকা 

প্রস্তুত করান হুয়, এবং উহা! মুদ্রিত করিয়া সহর ও সহরতলির 

মধ্যস্থিত সমস্ত পোদ্দার ও স্ুবর্ণ-ব্যবসায়ীগণের দোকানে তাহার 

এক একখানি প্রেরণ করা হয়। সেই সকল তালিকা সকলের 

মধ্যে বিতরণ করার আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, 
যদি সেই সকল অপহ্ৃত দ্রব্য কাহারও নিকট কোন ব্যক্তি বিক্রয় 
করিবার নিমিত্ত লইয়| যায়, তাহ! হইলে তিনি পুলিসে সংবাদ 

দিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিতে পারেন। 
এই চুরি হইবার পর, ক্রমে ছুই তিনমাঁস অতিবাহিত হইয়া 

গেল; কিন্তু অপহৃত দ্রব্যের কোনরূপ অনুসন্ধান হইল না, ঝ! 

চোঁরও কোনরূপে ধৃত হুইল না। একদিবস সন্ধ্যার পর আমি 
বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার সবিশেষ পরিচিত একটা 

লোক আপিয়! আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত 
অপর আর একটা লোককে দেখিতে পাইলাম। 

েই পরিচিত লোঁকটী আমাকে কহিলেন, “আমি কোঁন 

একটা সবিশেষ গোপনীয় কার্যের পরামর্শ লইবাঁর নিমিত্ত আপ- 

নার নিকট আঁসিয়। উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমাদিগের কি 
করা কর্তব্য, তাহ! যদি আমাকে বলিয়া দেন, তাহা! হইলে আমার 
সমভিব্যাহারী এই লোকটা সবিশেষরূপ উপকৃত হন। আপনি 
যেমন আমার বন্ধু, ইনিও আমার সেইরূপ |” 

আমি। ইহার কি হইয়াছে? 
পরিচিত। ইহার যথাসর্বস্ব গিয়াছে। ইহার মত অবস্থার 

লোঁকের একবারে পাঁচ হাজার টাকা লোক্সান হইলে যে কিরূপ 
অবস্থা হয়, তাহা, আপনি অনায়াসেই বিবেচন। করিতে পারেন। 
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আমি। কি হইয়াছে? কিরূপে ইহার পাঁচ সহস্র মুদ্র। 
লোক্সান হইয়াছে? 

পরিচিত। যেরূপ উপায়ে পাঁচ সহস্র মুদ্রা লোঁক্সান হই- 
লাছে, তাহা! সবিশেষরূপে বর্ণনা করাও সহজ ব্যপার নহে। 

কারণ, সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে, সেই ভয়ানক লোক্- 

সাঁনের উপর হয় ত ইনি সবিশেষরূপে বিপদৃপ্রস্তও হইতে পাঁরেন। 
আমি। ইনি যখন আপনার বন্ধু, এবং আপনি যখন ইহাকে 

সঙ্গে করিয়া আমার নিকট আনিয়াছেন, তখন আমার নিকট 

সমস্ত কথ! প্রকাশ করিলে, ইহার কোনরূপে আর অধিক 
বিপদীপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। 

পরিচিত। আমি তাঁহা অবগত আছি, এবং আপনাঁর উপর 

আমার বিশ্বাস আছে বলিয়াই, আমি ইহাঁকে সঙ্গে লইয়া আপ- 

নার নিকট আনিয়াছি। আপনি ইহার আমূল বৃত্তান্ত ইহারই 
নিকট হইতে অবগত হউন। | 

এই বলিয়! তিনি তাহার সমভিব্যাহারী লোকটীকে কহিলেন, 
"আপনার যাহ! যাহা ঘটিয়াছে, তাহার কোন কথা গুপ্তভাবে 
রাখিবার আপনার প্রয়োজন নাই। আপনি মন খুলিয়া সমস্ত 
কথা ইহাকে বলিতে পারেন ? বিশেষতঃ সমস্ত কথা অবগত 
হইতে না পারিলেই বা৷ কিরূপে সৎপরামর্শ পাওয়া যাইতে পারে?” 

আমার পরিচিত ব্যক্তির কথা শুনিয়। তাহার বন্ধু কহিতে 

লাঁগিলেন---- 

“মহাশয়! আমার বাসস্থান নিচুবাঁগান। সামান্ত দালালীই 
আমার ব্যবসা, বাড়ী ও জমি বন্ধক বা বিক্রয়ের দালালী করিয়া 

আমি এ পধ্যস্ত আমার জীবন অতিবাহিত করিয়া! আসিতেছি। 
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তাহা হইতেই কষ্টে-স্থষ্টে সংসার প্রতিপালন করিয়া, আমার 
জীবনে আমি পাঁচ হাঁজার টাকার সংস্থান করিয়াছিলাম ; কিন্তু 

মহাশয়! লোভে পড়িয়া আমি আমার চিরোপাজ্জিত সমস্ত অর্থ 

নষ্ট করিয়াছি ?” 

আমি। কিরূপ লোভে পড়িয়া আপনি আপনার সমস্ত অর্থ 

নই করিরা ফেলিয়াছেন ? 

বন্ধু। যেরূপ লোঁভে পড়িয়া আমি আমার ষথাসর্ধস্ব নু 

করিয়াছি, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত আন্তপুর্বিক আমি বলিতেছি। 
“আমি যেরূপ কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া কিছু অর্থের 

সংস্থান করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা অপর কেহ জাঁনিত বলিয়া 

আমার বিশ্বাস ছিল নাঁ। এমন কি, একথা আমি কখনও আমার 

্ত্ীপুক্রগণের নিকটেও ঘুণাঁক্ষরে উহা প্রকাশ করি নাই; কিন্ত 
জুয়াচোরগণ যে কিরূপে তাহা জানিতে পারিয়াছিল, তাহা! অতীব 

এ বিষয় ! 

সেখ বছিরুদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে আমি পুর্ব হই 
চিনিতাম। ইতিপূর্বে তাহার বাসস্থান আমি না উঠ 

অনেকদিবন হইতে সে আমার নিকট পরিচিত ছিল।, সে প্রায়ই 
আমার নিকট আগমন করিত," এবং মধ্যে মধ্যে ছুই,একটা 

দালালী কাধ্যে আমার সহায়ত করিয়া আমার কিছু উপকার 

করিত। তাহাতে নিজেও সে ছুই পয়সা উপাজ্জন করিত। 
"প্রায় ছুই সপ্তাহ অতীত হইল, একদিবস সন্ধ্যার পর আমি 

আমার বাড়ীতে বসিয়া আছি, এমন সময়ে সে আসিয়া আমার 

বাড়ীতে উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে বসিতে বলিলাম, সে 
সেই স্থানেই উপবেশন করিল। এরূপ ভাবে বছিরুদ্দিন মধ্যে 
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মধ্যে কখন কখন আমার নিকট আসিত, এবং এক-আধঘণ্টাকাল 

গন্প-গুজব করিয়া চলিয়! যাইত। আমি যে দিবসের কথা বলি- 

তেছি, সেইদিবসও বছিরুদ্দিন পূর্বের স্তাঁয় আসিয়া! উপবেশন 
করিল। পরে একথ৷ ওকথা প্রভৃতি নানা কথা বলিয়া প্রায় এক- 

ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিল। পরিশেষে আপন স্থানে গমন 

করিবার নিমিত্ত গাত্রোথান করিল, এবং সেই সময় আমাকে 

কহিল, “মহাশয় ! দশ টাঁক! উপার্জনের একটা সবিশেষ সুযোগ 

উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু আপনার সহিত পরামর্শ না করিয়া, 
আমি কোন প্রকাঁরেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পাঁরিতেছি 
না। যদি আপনার মত হয়, বাঁ আপনি যদি এ বিষয়ে পরামর্শ 

দেন, তাহা হইলে এবার আমি অনায়াসেই কিছু অর্থ উপার্জন 

করিয়া লইতে পারি।” 
আমি। হঠাৎ কিন্ধপ স্থুযৌগ আসিয়৷ উপস্থিত হইল ? 
বছিরুদ্দিন। কিছুদিবস অতীত হইল, সহরতলীর কোন্ এক 

পৌঁদ্দারের দোকান হইতে বিস্তর টাকার দৌণার অলঙ্কার অপ- 

হৃত হইয়াছে; ইহা বোধ হয়, আপনি অবগত আছেন। 
আমি। এরূপ যে কোন চুরি হইয়াছে, আমি তাহার কিছুই 

অবগত নহি। | | 

বছিরুদ্দিন। উহা! আঁপনি শ্রবণ করেন নাই? যে চুরি লইয়া! 

সহরময় গোলযোগ হইয়াছে, পুলিস-কর্চারীগণ যে মোকদ্দম! 

সবিশেষ যত ও পরিশ্রমের সহিত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এবং 

এখন পর্য্স্ত করিতেছেন, সেই মৌকদামার কী আপনি অবগত 

হন নাই! আমি শুনিয়াছি, এই চুরির বিষয় সংবাদ-পত্রেও 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 
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আমি। না, আমি ইহাঁর কিছুই জানিতে পারি নাই। 

বছিরুদদিন। আপনি যদি ইহার কিছুই না শুনিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে সে সম্বন্ধে আমি আপনাকে কিছু দেখাইতেছি, তাহ! 
হইলেই আপনি ইহার বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত হুইতে পারিবেন। 
যে সময়ে পুলিস-কর্মচারীগণ সেই মৌকদ্দমীর অন্থসন্ধান করিতে- 

ছিলেন, সেই সময় তাহার অপহৃত দ্রব্যের একখানি বিস্তৃত 
তালিক! প্রস্তুত করিয়। সর্বসাধারণের গোচরার্৫ঘে তাহা প্রচারিত 

করা হয়। সেই তালিকার একখানি আমার হস্তে আসিয় উপস্থিত 

হইয়াছিল। উহ! আমি আমার নিকটেই রাখিয়াছিলাম, এবং এখন 
উহা! আমি সঙ্গে করিয়। আনিয়াছি। উহা দেখিলেই আঁপনি 

তাঁহার সমস্ত ব্যাপার অবগত হইতে পারিবেন 

“এই বলিয়! বছিরুদ্দিন একখানি মুদ্রিত তালিকা আমার হস্তে 
প্রদান করিল। উহা পাঠ করিয়া আমি অবগত হইতে পারিলাম 

যে, পুর্ব-কথিত পোদ্দারের দোঁকাঁন হইতে কোন্ কোন্ ভ্রবয 
অপহৃত হইয়াছে। 

তালিকাখানি পাঠীস্তে আমি বছিরুদ্ধিনকে কহিলাম, “ছুরি 

গিয়াছে অপরের, এবং চুরি করিয়াছে চোরে, ইহাতে ৮৮৪ 
লাভ-লোক্সান কি ?” | 

"বছিরুদ্দিন। লোঁক্সান না হউক, যদি কিছু লাভের আশা 

ন| থাকিবে, তাহা হইলে আপনাকে একথা বলিব কেন? 

আমি। ইহাতে আমাদিগের আর কি লাভ হইবে ? 

বছিরুদ্দিন। আমার সমন্ত কথ! শুনিলেই অবগত হইতে 

পারিবেন যে, ইহাতে আমীদিগের কোনরূপ লাভ হইতে পারে 
কিনা? 



চেনা দ্বায়। ১৫ 

আমি। আচ্ছা, কি বলিতে চাহ, বল; আমি সমস্ত কথাই 
সবিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছি। 

বছিরুদ্দিন। এই চুরি যেকাহার দ্বারা হইয়াছে, তাহা! আমি 
জানিতে পারি নাই; কিন্তু অপহৃত অলঙ্কারগুলি কাহার নিকট 

আছে, তাহা! আমি অবগত হইতে পারিয়াছি। 

আমি। তাহা হইলে কিছু' লাতের সম্ভাবনা আছে সত্য। 
নেই গহনাগুলি যাহার নিকট আছে, তাহাকে অপহ্বত অলঙ্কার- 

গুলির সহিত পুলিসের হস্তে ধরাইয়া দিতে পারিলে, বোধ হয়, 
সরকার হইতে ও ফরিয়াদীর নিকট হইতে পাঁরিতোধিক পাওয়ার 
বেশ সম্তাবন। আছে। 

বছিরুদ্দিন। আপনি যাহ! কহিলেন, তাহা সত্য । আপনার 

প্রস্তাবিতরূপ কাধ্য করিয়া, সময় সময় অনেকেই পারিতোধিক 

পাইয়া থাকেন সত্য; কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প। আমি 
যে বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছি, তাহ! যদি আমরা সম্পন্ন স্করিতে 

পারি, তাহা হইলে আমাদিগের লাতের সংখা! ইহা অপেক্ষ! 
অনেক অধিক। 

আমি। তুমি কিরবপ প্রস্তাব করিতেছ? 
বছিকদ্দিন। আমি যে ঠিক প্রন্তাৰ করিতেছি, তাহা নছে। 

আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বীস করি বলিয়া, আমি যাহা কিছু 

জানিতে পারিয়াছি, তাহাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। 

আমার সমস্ত কথা শুনিয়া আপনি যেরূপ কহিবেন, আমি 

সেইরূপ কাধ্য করিব। 
আমি। আচ্ছা, বল; তোমার সমন্ত কথা অগ্রেই 

মাউক। | 
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বছিরুদ্দিন। সেই সকল অপহৃত ্থুবর্ণ-অলঙ্কার যাহার নিকট 
এখন আছে, তিনি আমার নিকট পরিচিত, এবং আপনি আমাকে 

যেরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তিনিও আমাকে সেইরূপ ভাবে 
বিশ্বাম করেন। 

আমি। তিনি কি বলেন? . 

বছিরুদ্দিন। তিনি বলেন যে, তীহার পরিচিত এক ব্যক্তি 

তাঁহার নিকট সেই সকল অলঙ্কার রাখিয়া গিয়াছেন। আর উহা! 
উচিত-মূল্য যাহাতে বিক্রীত হয়, পেই বিষয়ে বন্দোবস্ত করিতে 
আমাকে বলিয়! গিয়াছেন। 

আমি। উচিত-মূল্য কিরূপ? 
বছিরুদ্দিন। চোরা-দ্রব্যের যেরূপ উপযুক্ত মূল্য আছে। 

আমি। সেকিরপ? 

বছিরুদ্দিন। অর্থ মূল্য। 
আমি। কিরূপ অর্ধ মূল্য? যাঁচাই করিয়া যে মূল্যের স্বর্ণ 

আছে, তাহার অধ মূল্য? না, অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতে স্বর্ণের 

মূলা, প্রস্তত করিবার মজুরি প্রভৃতি যাহা কিছু ব্যয় পিন 
তাহার অর্ধ মূল্য ?. 

বছিরুদ্দিন। চোরাঁ-দ্রব্যের অর্থ মূলা সেরূপ নহে। সমস্ত 

নুবর্ণ গলাইলে, বা কোন পৌঁদ্দারের নিকট হইতে যাচাই করিয়া, 
যখন জানিতে পারা যাইবে, সেই অলঙ্কার গলাইলে, উহা! কি 

মূল্যের স্থবর্ণে পরিণত হইরে, তাঁহারই অর্ধ মূল্য। . 
আমি। এরূপ অবস্থায় উহা! ক্রয় কব্িতে পারিলে, সবিশেষ 

লাভের সপ্ভাবনা জাছে সত্য; কিন্তু বিপদও যথেষ্ট আঁছে। ধর! 

পড়িলে জেল হইতে কোনরূপেই নিষ্কৃতি পাইবার আশা নাই। 
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বছিকুদ্দিন। ধর! পড়িলে জেল হইবার সম্ভাবনা আছে, 
ভাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে ধরা না পড়! 
ধায়, এরূপ বিবেচনার সহিত কার্ধ্য করিতে পারিলে, একবারে 

চিরদিবসের জন্য ছুঃখ ঘুচিয়া ধাইবার সম্ভাবনা । আর এত টাকা 

একবারে লাভ করিতে গেলে, একটু দাঁষিত্ব স্বীকার করিতে ন৷ 
পারিলেই বা চলিবে কি প্রকারে ? 

আমি। সেই অলঙ্কারগুলি এখন সেই ব্যক্তি কাহার নিকট 
বিক্রয় করিতে চাহে? 

বছিরুদ্দিন। সেই সকল অলঙ্কার বিক্রয়ের তার তিনি এখন 
সামার হস্তে অর্গণ করিয়াছেন । আমি ধাহাকে লইয়া যাইব, 
তিনি তাহারই নিকট উহ! বিক্রয় করিতে পারেন । 

আমি। তুমি কোন লোঁক ঠিক করিতে পারিয়াছ? 
বছিরুদ্দিন। না, আমি অনেক চেষ্টা করিতেছি; কিন্ত এ 

পর্যন্ত কোন লোক ঠিক করিতে পারি নাই। পু 
আমি। যেকার্যে এরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা, তাহা বিক্রন 

করিতে আর ভাবনা কি? 

বছিরুদ্দিন। তাঁবনা খুব অধিক। কারণ, মনের ষত গ্রাহক. 
এরূপশ*কার্যের নিমিত্ত করজন পাঁওয়! যাইতে পারে ? চি 

আঁমি। তাহার কারণ? 

বছিরুদ্দিন। তাহার কারণ বিস্তর । প্রথমতঃ সবিশেষ বিশ্বাসী 

লোক ভিন্ন একথা যাঁহাঁকে ইচ্ছা, তাঁহাঁকে বলা যায় না। কারণ, 
কিজানি কাহার মনে কি আছে, কি করিতে কি হইবে; যাহাকে 
তাহাকে বিশ্বাস করিয়া হঠাৎ বিপদ্প্রস্ত হইব? দ্বিতীয়তঃ সবিশেষ 
বিশ্বাসী লোকও পাওয়া বাক্স; কিন্তু তীহাঁদিগের হয় ত টাকার 
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অভাব, অধিক টাকা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা তাহাদিগের নাই । 

স্থৃতরাং কেবল বিশ্বাসী লোক পাইলেও তাহাতে আমাদিগের 
কিছুমাত্র উপকার হয় না। যে ব্যক্তির পয়সা আছে, অথচ 

বিশ্বাী, এরূপ কয়জন লোক কয়জনের পরিচিত আছে? 

এইরূপ নানাকারণে এ কার্যে সবিশেষ লাভের সপ্তাবনা থাকি- 

লেও, উপযুক্তরূপ লোক পাওয়া যায় না বলিয়াই, চোরা-দ্রব্য 

নকল এত অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে । কেন, আপনি কি 
অবগত নহেন যে, এক একজন এইরূপে চোরাঁ-দ্রব্য ক্রয় করিয়া 

পূর্ব্বে কিরূপ বড়লোক হইয়া পড়িয়াছেন, এবং তীহাদিগের পুল্র 
পৌব্রগণ এখনও জমিদার নামে অভিহিত? আমি যে সকল 

জমিদারের কথা! বলিভেছি, তীহাদিগের পুর্ধ-পুরুষগণের মধ্যে 

অনেকেই যে কেবল চোরা-দ্রব্য আহরণ করিয়াই বড়লোক 

হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তীহাঁদিগের মধ্যে অনেকে চোর প্রতি- 

পালিত করিয়া, অপরের গৃহে চুরি পর্যন্ত করাইয়া সেই সকল 

ব্য গ্রহণ করিতেন। তাহাতেই তীহাঁরা বড়লোক হইয়াছিলেন। 
আমি। তাহার নিকট কতগুলি সুবর্ণের অলঙ্কার আছে? 

বছিরুদ্দিন। অনেক টাঁকার অলঙ্কার আছে। আমার বোধ 

হয়, বিশ হাঁজার টাকা মূল্যের কম হইবে না। দেখুন না কেন, 
এই তাঁলিকাত্েই সমস্ত অলঙ্কারের মূল্য লেখা আছে। আমি 
হিসাব বরিয়া! দেখিয়াছি, তালিকার যে মূল্য হোখা আছে, তাহাতে 
জানা যায, সেই কল অলঙ্কারের মূল্য পচিশ হাজার টাকা । 
কিন্ত আমরা উহ! ধরিব কেন, উহার "পান” মজুরি প্রভৃতি 
মোটামুটি বাদ দিয়া॥ আমি বিশ হাজার টাকা মূল্য ধরিয়া 
্লইতেছি। 
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আমি। আচ্ছি। বছিরুদ্দিন | আমর! যদি সেই সকল অলঙ্কার 

গ্রহণ করি, তাহা হইলে উহা! আমরা! বিক্রয় করিব কি প্রকারে ? 
বছিরুদ্দিন। তাহা অতি সহজ। একজন বিশ্বাসী দ্বর্ণকারকে 

কিছু দিয়া, যদি তাহার দ্বারা সেই সকল অলঙ্কার গলাইয়। ফেলিতে 
পারি, তাহা হইলে আমাদিগের আর কোনরূপ চিন্তাই থাকিবে 
না। যেস্কানে ইচ্ছা, সেই স্থানে লইয়। গিয়া, যাহার নিকট ইচ্ছা! 
হইবে, তাহার নিকটে অনায়াসেই বিক্রয় করিতে পাঁরিব। কিন্ত 
সেই সকল অলঙ্কার গলাইয়া ফেলিতে পাঁরে, যদি এরূপ কোন 

বিশ্বাী লোক প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে রহিয়। বসিয়া সেই 
সকল অলঙ্কার বিক্রয় করিতে হইবে, অর্থাৎ নিজের পরিবারের 

গহনা পরিচয়ে দুই একখানি করিয়া, ক্রমে ক্রমে উহা! বিক্রয় 
করিতে হইবে। 

আমি। দেখ বছিরুদ্দিন! আমি তোমার নিকট হইতে সমস্ত 

অবগত হুইলাম। মনে হইতেছে, সেই সকল গহনা আমর! 

উভয়ে মিলিয়া ক্রয় কবি; কিন্তু এত টাকা কোথায় পাঁইব? 

দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা, আমাদিগের স্তায় মন্গষ্যের পক্ষে 
কি সহজ কখা? 

বুছিরুদ্দিন। দশ হাঁজার টাকাই যে আপনাকে সংগ্রহ করিতে 

হইবে, তাহা নহে। আমার বোধ হয়, সবিশেষ চেষ্টা করিলে, 
উহার মূল্য আরও ছুই এক হাজার কম করিতে সমর্থ হুইব। 
তদ্যতীত আমার নিকটেও সামান্য কিছু আছে, তাহ। দিস্বাও 

আমি কিছু সাহায্য করিতে পারিব। | | 

আমি। তুমি কৃত টাকা দি কে সাহনত করিতে 

পারিবে? 
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.. বছিকুদ্দিন। আমি আপনাকে এক পয়সা দিয়৷ সাহাষ্য 
করিব না। আমি যে পরিমিত টাক। প্রদান করিব, সেই পরিমিত 
অংশ আমাকে প্রদান করিতে হইবে । 

আমি। তাহা ত নিশ্চয়। তুমি কত টাকা সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হইবে? 

বছিরুদ্দিন। আমার নিকট এক সহস্র টাকা আছে, তাহা 

দিয়া আমি আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। | 

আমি। মনে কর, সেই সকল অলঙ্কারের মূল্য যদি আট 
হাজার টাক! হয়, তাহা হইলে তুমি না হয়, সহস্র মুদ্রা প্রদান 
করিলে, অবশিষ্ট সাত হাজার টাকা আমি কোথায় পাইৰ ? 'অত 
টাক! ত আমার নাই। 

বছিকুদ্দিন। আপনার কত টাকা আছে? 

আমি। আমার নিকট যে কত টাকা আছে, তাহা আজ 

পথ্যস্ত কেহই অবগত নহে; আমি উহ! কাহাকেও কখন বলি 
নাই। এমন কি, আমার স্ত্রী পধ্যস্তও অবগত নহেন যে, আমার 
নিকট কি আছে) কিন্তু আজ "আমি তাহা তোমার নিকট 
বলিতেছি। তুমি কিন্তু একথ! কাহারও নিকট প্রকাঁশ করিও 

না, আমি আজীবনকাল খাটিয়। অনেক কষ্টে পাঁচ হাজার টাকার 

সংস্কান করিয়া রাখিয়াছি। 

, বছিরুদ্দিন। আপনার নিকট পাঁচ হাজার ও আমার নিকট 

এক হাজার, মোট ছয় হাজার টাক হইল। অভাঁব পক্ষে আর 

ছুই হাঁজার টাক! কোথায় পাওয়া যাইবে? 
, আমি।. আমার নিকট পাঁচ হাজার টাক. আছে র্ 

কিস্ত আমি তাহার সমস্ত এই কার্যের নিমিত্ত প্রদান করিতে 
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পারিব না। অতাব পক্ষে এক সহস্র টাকা 'আমি আমার হর্তে 
রাখিব। চারি হাজার টাকা আমি প্রদান করিতে সম্মত আছি। 

বছিরুদ্দিন। তাহা হইলে কোন প্রকারেই হইবে না। 

আমি। আচ্ছ, আর এক কাঁজ করিলে হয় না,- প্রত্যেক 

অলঙ্কারের মোটামুটি একটা একটা পৃথক্ পৃথক্ দাম স্থির করিয়া 

লইয়া আমরা যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করিব, দেই পরিমাণ 
অলঙ্কার ক্রয় করিলে চলিবে না? উহা বিক্রয় করিয়া বা অপর 

কোন উপায়ে যখন যেরূপ অর্থের সংস্থান করিতে পারিব, তখন 

পুনরায় সেই পরিমিত অলঙ্কার লইলে চলিবে না? 

বছিরুদ্দিন। যর্দি তাহাই হইত, তাহ হইলে আমি সেই 
কাধ্যের নিমিত্ত কি আপনার নিকট আঁদিতাম ? আমার নিকট 

যে সহস্র মুদ্রা আছে, তাহার দ্বারাই আমি এতদিবস ক্রমে ক্রমে 

সেই অলঙ্কারগুলি গ্রহণ করিয়া, বিক্রয় করিয়া ফেলিতাম। 
উহার! অন্নে অন্নে বিক্রয় করিতে চাহে না, সমস্তগুলি একবাৰে 

ক্রয় না করিলে উর বিক্রয় করিবে না । 

আঁমি। তাহা হইলে আমি আর কি করিব? যাহ! আমার 

ক্ষমতার অতীত, তাহা আমি কিরূপে সম্পন্ন করিতে পারিৰ? 

বছিরুদ্দিন। এরূপ স্ত্্েগে আমরা সহজে পরিত্যাগ করিব 

না) সবিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া দেখিতেই হইবে, যাহাতে সেই 

সকল অলঙ্কার আমাঁদিগের হস্তগত হয়। আপনি এক 'কাঁজ 
করুন, একটা সময় অবধারিত করুন, সেই সময় আপনি ও আমি 
উভরে একত্র গমন করিয়। প্রথমতঃ অলঙ্কারগুলি দেখিয়া আসি । 

পরিশেষে যেরূপ বিবেচনা হয়, করা যাইবে। ধাঁহার নিকট 

অলঙ্কারগুলি আছে, তিনি একজন অতিশয় বিশ্বাসী লোক, এবং 
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কখনও মিথ্যা কথা কহেন ন! সত্য ; কিন্তু আমি নিজ চক্ষে সেই 
অলঙ্কারগুলি এখন পর্যান্ত আপন চক্ষে দেখি নাই। হাজার 
বিশ্বাসী লোকেরও সহিত কাধ্য করিতে হইলে সেই কাধ্য 

একবার নিজ চক্ষে দেখিয়া! লওয়। মানবমাত্রেরই সর্বতোভাবে 
কর্তব্য । 

আমি। তাহীতে ক্ষতি কি? আপনি যে সময় বলিবেন, 

আমি সেই সময়েই আপনার সহিত গমন করিতে প্রস্তুত আছি। 

আজকাল আমার হস্তে কোন কাঁষ-কম্স নাই, রাত্রি-দিন বাড়ীতেই 
বিয়া আছি। 

বছিরুদ্দিন। তাহা হইলে এখন আমি বিদায় হইলাম। 

তাহার সহিত সাক্ষাৎ-পুর্বক সমস্ত ঠিক করিয়া সন্ধ্যার পর, 
আমি পুনরায় আগমন করিব, এবং যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে 

সেই সময়েই আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়। যাইব । 

আমি। রাত্রিতে কেন? 

বছ্িদ্দিন। এ সকল কাধ্যে রাত্রিতেই সুবিধা! হয় । কারণ, 

দিবাভাগে সকল স্থানেই নানা লোকজনের যাতায়াত, পাছে কেহ 
টের পায়, ও গোলযোগ হইয়! পড়ে । 

“আমাদিগের মধ্যে এইরূপ কর্মীবার্তী হইবার পর, বছিরুদ্দিন 
সেই সময় সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। | 

“বছিকুদ্দিন প্রস্থান করিলে পর, নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া 
আমীর মনে উদয় হইতে লাগিল। এরূপ ভয়ানক কাধ্যে 

হস্তক্ষেপ কর! আমাদিগের স্তায় লোকের কর্তব্য কি না। ঈশ্বর 

না করুন, এইরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে যদি কোনরূপ বিপদ্- 
গ্রন্ত হইয়া পড়ি, তাহ হইলে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার 
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সম্ভাবনা আছে কি না। যদি সেই বিপদ ছইত্ে কোনরূপে' 
উদ্ধার পাইতে না পারি, তাহা হইলে আমার ও আমার পরিবার- 
বর্গের দশা কি হইবে? অথচ চিরোপাঞ্জিত অর্থগুলি একবারেই 

নষ্ট হইয়া যাইবে! আবার ভাবিলাম, এতকাল সবিশেষরূপ কষ্ট 
স্বীকার করিয়া “পেটের উপর বাণিজ্য” করিয়া পরিবারবর্থকে 

অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট দিয়া এই সামান্ত কয়েক সহত্র টাকা সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি। ইহা অপেক্ষা আর যে কিছু সংস্থান করিতে 

পারিব, তাহাঁও আমার ক্কনে হয় না। এরূপ অবস্থায় এরূপ 

স্থযোগ পরিত্যাগ করা কি আমার কর্তব্য? এরূপ সুযোগ সকল 

সময়ে পাওয়া যায় না, জীবনে অর্ধোপার্জনের উপায় ছুই একবার 
মাত্র ঘটিয়া থাকে । সেই সময় বিবেচনার সহিত কার্য করিতে 
পারিলে, কখনও কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। 

“মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্ত। করিলাম; কিন্তু কিছুই 
স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কখনও মনে হইল, এরূপ 
কার্যে হস্তক্ষেপ কত্িব না; আবার মনে হইল, এরূপ স্থবোগ 

পরিত্যাগ করিব ন1। 

"সন্ধ্যার পর বছিরুদ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল ও কহিল, 
“মহাশয়! আমি সমস্তই ঠিক ঝুরিয়া আসিয়াছি। আমার সহিত 
আপনি তীহার বাড়ীতে গমন করিলেই, আপনি সমস্ত অলঙ্কার 
দেখিতে পাইবেন ।” 

"অলঙ্কার ক্রয় করি, আর ন1 করি, একবার সেই স্থানে গমন 

করিয়া সেই অলঙ্কারগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি? 

যনে মনে এইরূপ ভাবিয়। তাহার সহিত গমন করিতে সম্মত 
হইলাম। 
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রছিরুদ্দিন আমাকে সঙ্গে লইয়! বাড়ী হইতে বহির্গত হইল। 
নাঁনাস্থান অতিক্রম করিয়া একটা সামান্ত বাড়ীর মধ্যস্থিত একখানি 
খোলার ঘরে আমাকে লইয়া গিয়৷ উপস্থিত হইল । 

“সেই স্থানে গিয়া দেখি, একটা লোক-_জাতিতে মুসলমান,__ 
তাহার বাহিরের বসিবার একখানি সামান্ত ঘরের মধ্যে বসিয়া 

রহিয়াছে । বছিরুদ্দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া একবারে সেই ঘরের 
মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং আমাকে দেই স্থানে বসিতে 

বলিল। আমি সেই ঘরের মধ্যস্থিত 'একটী মৌড়ার উপর উপ- 
বেশন করিলাম । 

“সেই ব্যক্তি । ইনি কে? 

বছিরুদ্দিন। আমি আপনাকে যাহার কথা বলিয়াছিলাম, ইনি 

সেই ব্যক্তি। 

সেই ব্যক্তি । তোমার সহিত ইহার কতদিবসের পরিচয় ? 
বছিরুদ্দিন। অনেক দিবসের । আমি সে কথা ত আপনাকে 

পূর্বেহি বলিয়াছি। 

সেই ব্যক্তি। তুমি ইহাকে বিশ্বাস করিতে পার? 

বছিরুদ্দিন। সামান্ত বিষয়ে বিশ্বাস কেন? আমি আমার 
প্রাণ দিয়। ইহাকে বিশ্বান করিতে পারি। 

সেই ব্যক্তি। কথাবার্তা সমস্ত স্থির হইয়াছে ত? 

 বছিরুদ্দিন। প্রায় স্থির হইয়াছে। যাহা কিছু বাকী আছে, 
তাহ! গহনাঁগুলি দেখিবার পরেই স্থির হইয়! যাইবে । 

সেই ব্যক্তি। গহনাগুলি পুর্বে দেখিবার প্রয়োজন কি? 
অগ্রে সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে, পরিশেষে যখন ইনি উহ! গ্রহণ 

করিবেন, সেই ম্ময় দেখিয়। ও যাঁচাইয়। লইলে চলিতে পারে। 
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রছিরুদ্দিন। তাহা হইতে পারে সত্য; কিন্তু আমার ইচ্ছা 
আপনি গহ্নাগুলি ইহাঁকে অগ্রে একবার দেখাইয়া দিন। 

সেই ব্যক্তি। তাহাই যদি তোমার একান্ত অভিমত হ্য়, 

তাহা হইলে তাহাই হইবে। তুমি কোনদিবস সন্ধার পর ইহাকে 
সঙ্গে করিয়া আমার নিকট লইয়! আসিও | সেইদিবম আমি গহনী- 
গুলি সেই তালিকার সহিত এক একখানি করিয়া মিলাইয়া 
দেখাইয়া দিব। 

বছিরুদ্দিন। আজ যখন ইনি আঁসিয়াছেন, তখন পুনরায় 
আর একদিবস আসিবার প্রয়োজন কি? এখনই কেন আপনি 

তাহা ইহাকে একবার দেখাইয়! দিন না। আমিও একবার উহা 

দেখিয়া লই। কারণ, ইতিপূর্বে আমিও ত সেই সকল অলঙ্কার 
দর্শন করি নাই। 

সেই ব্যক্তি। ইহাই যদি তোমার নিতাস্ত ইচ্ছা! হয়, তাহা 
হইলে তোমার মনোবাঞ্া আমি পু করিতেছি; কিন্তু এইস্থানে 
ভাঁহা হইতে পারে না। এরপ প্রকান্ স্থানে সেই সকল" দ্রব্য 
কোনরূপেই বাহির করা যাইতে পারে না। আচ্ছা, আপনার! 

এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া 

আসিদ্তছি। : + 

“এই বলিয়! সেই ব্যক্তি সেই স্থান হইতে উঠিয়া একটা দরড়ার 
পরদ| ঠেলিয়! বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে 
বাড়ীর ভিতর .হইতে সেই ঘরে প্রত্যাবর্তন করিয়া কহিল, 

"আইস, আমার পরিবারগণকে অপর একটা ঘরের মধ্যে রাখিয়া 
আসিয়াছি। আপনারা আমার সহিত বাড়ীর ভিতর আনন । 

সেই স্থানে আমি সমস্তই আপনাদিগকে দেখাইতেছি; কিন্তু উহা 



৬ ঘারোগার গর, ৮৪ষ সংখা । 

লইয়া বেণী দেরী করিতে পারিবেন না । যতশীপ্ব পারেন, কার্ধা 
সম্পন্ন করিয়৷ লইতে. হইবে ।” 

“এই বলিয়া তিনি আমার্দিগকে সঙ্গে লইয়| তাহার: বাড়ীর 
ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং ঘরের মধাস্থিতি একটা ঘরের 

ভিতর আমাদিগকে বসাইয়া, তিনি পুনরার় সেই ঘর হইতে 

বাহির হইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে. একটী টিনের বাক্স হস্তে 
দেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমরা যে ঘরের ভিতর 
বমিয়াছিলীম, নেই ঘরের এক পার্থে একটা মৃগ্নন্ধ প্রদীপ টিপ্ 
টিপ্ করিয়া জলিতেছিল। তিনি সেই বাক্সটা আনিয়া! আমা- 
দিগের সম্মুখে রাখিলেন, এবং উহা খুলিয়। দিয়া কহিলেন, “ইহার 
ভিতরই সমস্ত অলঙ্কার আছে। এই বলিয়! সেই বাক্সের মধ্য 

হইতে গহনাগুলি বাহির করিয়া, মৃত্তিকার উপর স্থাপন করি- 
লেন, ও বছিরুদ্দিনকে কহিলেন, “তোমার নিকট যে তালিকা - 

থানি আছে, তাহা বাহির করিয়া এই বাবুটার হস্তে প্রদান কর। 

বাবু এই অলঙ্কারগুলির এক একখানি করিয় সেই তালিকার 

সহিত মিলাইয়া দেখুন” 
"এই বলিয়া তিনি পুনরায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, 

এবং একবার এদিক ওদিক চত্ুর্দক দেখিয়া পুনরায় “বাটার. 

ভিতর প্রবেশ করিয়। বাটীর দরজা ও যে ঘরে আমর! বসিয়া- 

ছিলাম, সেই ঘরের দরজ! ভিতর হইতে বন্ধ করিয়। দিলেন। 
: “যে তালিকাখানি বছিরুদ্দিন পূর্বে আষাকে দেখাইয়াছিল, 

সে তাহা সঙ্গে করিয়াই লইয়া গিয়াছিল। সে নেই তালিকাখানি 
বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিল ও কহিল, “বেশ করিয় 

গ্রহনাগুলি এই তালিকার সহিত মিলাইয়া দেখুন” এই বলিক্ক! 
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বছিরুদ্িনও ছুই একখানি গহনা আপন হস্তে লইল ও কহিল, 
“বেশ গহনা |” 

"সেই সামান্ত প্রদীপালোকে সেই গহনাগুলি দেখিয়া আমারও 
বেশ প্রতীয়মান হইল যে, উহা! সুবর্ণ অলঙ্কার । 

“সেই ব্যক্তি আমাকে কহিল, “আপনি তালিকা দেখিয়া বলিয়া 

যাউন। আমি সেই অনুযায়ী গহনাগুলি মিলাইয্স। মিলাইয়৷ এই 
বাক্সের ভিতর রাখিয়া দি ।” 

“কার্যে তাহাই হইল, আমি সেই ভালিকা দেখিয়। এক 
একখানি গহনার নীম বলিতে লাগিলাঁম, তিনি সেই গহনাগুলির 

মধ্য হইতে সেই সেই গহন! বাছিয়া লইয়া প্রথমতঃ আমার হস্তে 
প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে টিন-বাক্ের মধ্যে 
রাখিতে লাগিলেন। 

“এইক্ূপে সমস্ত গহন! মিলাইয়া দেখা হইলে বছিরুদ্দিম কহিল, 
"এখন আপনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া! দিন, এই সকল অলঙ্কারের 
মূল্য কত টাকা আপনাকে প্রদান করিতে হইবে ।” 

নেই ব্যক্কি। আমি ত বলিয়াছি, দশ হাজার টাকা। 

বছিরুদ্দিন। আপনি দশ হাঁজার টাঁকা বলিয়াছিলেন; কিন্ত 

আমি আদিয়৷ আপনাকে আট হাজার টাকা বলিয়! গিয়াছিলাম) 
কিন্ত এখন দেখিতেছি, সেই টাকাও আমরা কোনরূপে সংগ্রহ 
করিতে পারিতেছি না। 

সেই ব্যক্কি। তাহা হইলে কিরূপে তোমরা ইহা গ্রহণ করিবে? 
রছিরুদ্দিন। আরও ছুই এক হাজার টাকা, হয়, কম করিয়া 

দিন, ন। হয়, এখন অর্দেবগুলি অলঙ্কার বিক্রয় করুন, কিছুদিবস 

গরে অপর অর্দগুলি লইয়া যাইব। 
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মেইব্যক্তি। আঁমি ত পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, একত্র 
তিন্ন এই সকল অলঙ্কার কোনরূপেই বিক্রয্ন করা হইবে না। 

একবারে লইতে হইলে তোমরা কত টাকা পর্যাস্ত দিতে পারিবে ? 
বছিরুদ্দিন। পাঁচ হাজার টাকা । 

সেই ব্যক্তি। তাহা কি কখন হয়? কোথায় বিশ হাজার 

টাক! মূল্যের অলঙ্কারের দাম দশ হাজার, তাহাঁও না হইয়া, 
একবারে পাঁচ হাজার ! ইহা কোনরূপেই হইতে পারে না। 

বছিরুদ্দিন। তাহা ন! হইলে আমরা! কোঁনরূপেই আর অধিক 
টাকার সংগ্রহ করিতে পারিব না। তবে যদি তাহাতে আঁপনি 

শ্রকান্তই সন্ত না হন, তাহা হইলে না হয়, আর এক সহমত 

টাক। পর্যন্ত যেরূপে হউক, সংগ্রহ করিয়া আপনাকে প্রদান 
করিব, তাহার অধিক আমরা কোনরূপেই দিতে পারিব না। 

ইহাঁতে যদি আপনি একান্ত অপারগ হয়েন, তাহা হইলে এই 
সকল অলঙ্কার আর আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না । 

“উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তী হইলে পর, তাঁহারা আমাকে 

সেই গৃছের মধ্যে রাখিয়া বাহিরে গমন করিল, এবং উভয়ে কিয্ৎ- 
ক্ষণ কি পরামর্শ করিয়া পুনরায় সেই গৃহের ভিতর রস্াবরজদ 

করিল । 

: প্যাহাঁর নিকট অলঙ্কারগুলি ছিল, তিনি অলঙ্কারের বাক্স লইয়া 
সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। 

“তিনি বাহির হইয়া যাইলে পর, বন্থিরুদ্দিন আমাঁকে কহিল, 
“আমি উহাকে অনেক বুঝাইয়া দেখিলাধ ; কিন্তু উনি কোন" 
রূপেই আট হালার টাকার কমে স্বীকার করেন না। পরিশেষে 
ভানেক কষ্টে ও অপরাপর প্রলোভন দেখাইয়া সাঁত হাজার টাকায় 
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তাহাকে সম্মত ক্রাইয়াছি। আপনি পাঁচ হাঁজার টাক! প্রদান 
করুন; আমি যেরূপে পারি, ছুই হাজার টাকার সংস্থান করিয়া 

ইহাকে প্রদান করিব। ইহার কমে এ কাধ্য কোনরূপেই সম্পন্ন 
হইতে পারে না। ইহাতে যদি আপনি সম্মত হন বলুন, নতুব! 
এই কাধ্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়, এরূপ লাভের 

আশা একবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। তবে আপনাকে আমি 

এইমাত্র বলিতে পারি যে, এরূপ কাধ্য একবার হাতছাড়। হইয়া 

গেলে, পুনরায় আর এরূপ স্থযোগ কখনও ষে উদয়ন হইবে, তাহা 

আমার বোধ হয় না।” 

“বছিরুদ্দিনের কথা শুনিয়া আমি মনে করিলাম, এখন আমার 

কি করা কর্তব্য? আমার যাহা কিছু সংস্থান আছে, তাহার 

সমস্তই হম্তাস্তর করা কর্তব্য কি না। আবার ভাবিলাম, যদি 

চারি হাঁজার টাকাই প্রদান করিতে পারি, তাহ! হইলে সহজ 
মুদ্রা রাখিয়া আমার আর সবিশেষ.কি উপকার হইবে? এদিকে 
গহনাগুলি দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তষ্ট হইয়াছিলাম, এবং আমার 

মনে প্রকৃতই প্রতীতি জন্িয়াছিল যে, সেই সকল অলঙ্কারের 

মূলা বিশ হাজীর টাকার কম কোনিরূপেই হইতে পারে না। 
অতএব এরূপ লাঁভের লোভই বা! কিরূপে সম্বরণ করিতে পারি? 
মনে মনে এইবপ নানাপ্রকার চিন্ত। করিয়া পরিশেষে পাঁচ হাজার 
টাঁক প্রদান করিতে একরূপ সন্মতই হইলাম, ও বছ্িরুদ্দিনকে 

কহিলাঁম, প্যখন তুমি আঁমাকে পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করিবার 
নিমিত্ত অন্থরোধ করিতেছ, তখন কাষেই আমাকে তোমার 

প্রস্তাবে সন্ত হইতে হইবে; কিন্তু আমি ভোমাকে পূর্বে ধা 
কৃথা অতি গোপনে বলিতে চাই।” 
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বছিরুদদিন। কি? 

আমি। এই কলিকাতা সহর জ্ুয়াচোরে পরিপুর্ণ। তাহা 
বোধ হয়, তুমি অবগত আছ। 

বছিরুদ্দিন। তাহা আর আমি জানি না; কিন্তু এ সম্বন্ধে 

আমরা কিরূপে জুয়াচোরের হস্তে পতিত হইতে পারি? 
আমি। তাহার অনেক উপায় আছে। 

বছিরুদিন। কি? 

আঁমি। আমরা ইহাকে অগ্রে টাকা প্রদান করিব; কিন্ত 

পরিশেষে যদি ইনি আমাদিগকে অলঙ্কারগুলি প্রদান না করেন, 

তাহা হইলে কি উপায় হইবে? 

বছিরুদ্দিন। কেন? 

আমি । তাহা! হুইলে নালিশ করিয়া ইহার নিকট হইতে 
টাকা আদায় করা দূরে থাকুক, আমর! জানিয়া শুনিয়। চুরি করা 

দব্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উহাকে অর্থ প্রদান করিয়াছি, একথা 

কাহারও নিকট বলিতে পারিব না। তাহা হইলে আমাদিগের 

দশ] কি হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। 

বছ্িরুদ্দিন। আপনার এ চিন্তা, করিবার প্রয়োজন নাঁই। 

আমি। কেন? ] 

নছিরুদ্দিন। আপনি বেশ জানিবেন, ইনি আমীর সবিশেষ 
বিশ্বাসী, এবং অনেকদিবসের পরিচিত হইলেও, আমি ইহাকে 

একবারে এত টাক দিয়া কখনও বিশ্বাস করিব ন1। 

আমি। তাহ! হইলে তুমি কি করিবে? 
বছিরুদ্দিন। গহনাপ্ঁলি আগ্রে বুঝিয়া লইব, তাহার পর স্বাহার 

হুস্ত্ে টাকা গ্দান কবিব। 
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আমি। এরূপ করিতে পাঁরিলে আর কোন চিন্তা নাই। 

কিন্ত কলিকাতি। সহরের মধ্যে যেরূপ জুয়াচুরি আজকাল বাহুলা- 

রূপে প্রচারিত হুইয়! পড়িয়াছে, যদি সেইবপ হয়, তাহ! হইলে 

কি উপায় হইবে? 
বছিকুদ্দিন। দে কিরূপ জুয়াচুরি? 
আমি। এই সকল অলঙ্কার সুবর্ণ বলিয়া আমরা ত এখন 

লইয়! গেলাম; কিন্তু বিক্রয়ের সময় যদি দেখিতে পাই, উহার 
একখানি অলঙ্কারও স্বর্ণের নহে, সমস্তই পিতলের, তবে আমা- 

দিগের দশ! কি হইবে, তাহ! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি । 

বছিরুদ্দিন। এরূপ হইলে সবিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ; 

কিন্তু তাহ! কখনই হইতে পারে না। 
আমি। কেন? 

বছিরুদ্দিন। এরূপ ভাবে ইনি কখনও আমাকে ঠকাইতে 

পারিবেন না । মনে করুন, উহার অবস্থায় যদি আপনি থাকিতেন, 

আপনার নিকট বদি অলঙ্কারগুলি থাকিত, এবং আপনি উহ! 

আমার নিকট বিক্রয় করিতেন, তাহ! হইল আপনি কি আমাকে 

সেইরূপ ভাবে প্রতারিত করিতে পারিতেন? 
আমি। আমি অবশ্ঠ তাহা পারিতাম না। 

. বছিকুদ্ধিন। ইনিও সেইরূপ তাহা পারিবেন নাঁ। করণ, 

আপনি আমাকে যেরূপ ভালবাসেন, বা অন্থগ্রহ করেন, ইনিও 

আমাকে সেইরূপ ভালবাদেন ও একটু অনুগ্রহ করিয়া! থাকেন। 

আমি। সেযাহা হউক, যাহাতে নেইর্ধপ ভাবে আমর! 

প্রতারিত না হই, সেই সম্বন্ধে পূর্ব হইতে সতর্ক রী কি 
কোনরূপ উপায় নাই ? 
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বছিরুদ্দিন। উপায় থাকিবে না কেন? 

আমি। কি উপাক আছে? 

বছিরুদ্দিন। আমার এরূপ ক্ষমতা আছে যে, আমি সেই 
সকল গহনার মধ্য হইতে একখানি গহনা কোন প্রকার ভান 
করিয়! অনায়াসেই লইয়া যাইতে পারি। তাহার পর, তাহার 
অগোচরে কোন স্থানে যাচাইয়া দেখিলেই আমর! জানিতে পারিব 

যে, সেই গহনাখানি সোণার কি পিত্বলের। যদি উহা! সোণার 
গ্রহন। হয়, এবং তালিকার লিখিত মূল্য অপেক্ষা উহার মূলা কম 

না হয়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে কোনরূপ চিস্তা করিবার আর 
প্রয়োজন হইবে না। 

আমি। এ উত্তম কথা, তাহা হইলে কোন গতিতে একখানি 

অলঙ্কার তুমি এখনই লইয়া চল। 
বছিরুদ্দিন। এ অতি সামান্ত কথা । 

“এই বলিয়া বছিরুদ্দিন সেই ব্যক্তিকে ডাকিল। তাহা 

শুনিষা তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তখন তাহাকে 

সম্বোধন করিয়! বছিরুদ্দিন কহিল, “আমি আপনাকে আর একবার 

একটু কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি 1” 
সেই বাক্তি। কিরূপ কষ্ট প্রদানে ইচ্ছা করিতেছ? 
ব্ুছিরুদ্দিন। যে গহনাগুলি আমরা এখনই দেখিলাম, সেই. 

গহনাগুলি আমর! আর একবার দেখিতে চাই। 

সেই ব্ক্তি। কেন? 
বছিরুদ্দিন। একটু সবিশেষ প্রয়োজন আছে। 

সেই ব্ক্তি। কখন দেখিতে চাও ? 
বছিকদ্দিন। এখনই । 
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সেই বাক্তি। সেই গহনাগুলি আপনারা” আমার বাড়ীতে” 

দেখিলেন বলিয়া, মনে করিবেন না যে, উহ? আমার বাড়ীতেই 
থাকে। চোরা-দ্রব্য সহজে আপন বাড়ীতে কে রাখিতে চাহে ? 

বিশেষতঃ আমি যখন উহা! বিক্রপ্ন করিতে প্রস্তত হইয়াছি ? গহনা- 

গুলি আমি অপর কোন গোপনীয় স্থানে রাখিয়া থাকি । আপনার! 

এখানে আপিলে পর, সেই স্থান হুইতে আনিয়া আপনাদিগকে 

দেখাইয়াছিলাম। আঁপনাদিগের দেখা হইয়া গেলে, পুনরায় উহ! 

আমি সেই স্থানে রাখিয়৷ আসিয়াছি। এখন ত উহা! আর আমার 

নিকট নাই যে, এখনই আমি উহা! আপনাদিগকে পুনরায় দেখাইব? 
বছিরুদ্দিন। একটু কষ্ট হইবে বলিয়া আর কি করিবেন, 

পুনরায় সেই স্কানে গমন করিয়া আর একবার উহা আপনাকে 

আনিতে হইতেছে। 
সেই ব্ক্তি। অন্য সময় দেখাইলে চলিবে না? 
বছিরুদ্দিন। না। 

সেই ব্যক্তি । তাহা হুইলে পুনরায় এখনই আমাকে* সেই 

মকল গহনা আনিতে হইবে? 
বছিকুদ্দিন। তাহাই আমাঁদিগের নিতান্ত ইচ্ছা। 

$সই ব্যক্তি। যদি আঁপনাদিগের একান্ত ইচ্ছাই হয়, তাহ! 
হইলে আপনারা এই স্থানে আর একটু অপেক্ষা করুন, আমি 

দেই স্থানে গনন করিয়া পুনরায় উহা লইয়া আসিতেছি। 
“এই বলিয়৷ সেই ব্যক্তি আমাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া পুনরায় 

বাহির হইয়া গেলেন, এবং কিয়তক্ষণ পরে সেই বাক্সের সহিত 

প্রত্যাবর্তন ক্রিয়া সেই বাক্সের চাবি গ্খুলিয়া উহা! আমাদিগের 

সন্ুথে রাখিয়৷ দিলেন। 

৫! 
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“সেই সময় বছিরুদ্দিন কহিল, “আপনি আমাকে বিশ্বাস 
করেন কি?” 

সেই ব্যক্তি। এ নূতন কথা আজ বলিতেছ কেন? 
বছিরুদ্দিন। বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই বলিতেছি ; 

নতুবা এরূপ কথা কখনই বলিতাম না । 

সেই ব্যক্তি। কি প্রয্মোজন হইয়াছে ? 
বছিকুদ্দিন। এই সকল গহনার মধ্য হইতে যদি একখানি 

গহনা আমি আমার সঙ্গে করিয়া আমার বাঁড়ীতে লইয়! যাইতে 
চাহি, তাহা হইলে বিশ্বাস করিয়! উহা! আমাকে ছাড়িয়৷ দিতে 

পারেন কি? 

_ মেইব্যক্তি। একথাঁনি গহনা কেন, এই বাজ্ম সহিত সমস্ত 
গহনা তুমি লইয়া যাও, তাহাতে তোমার উপর আমার কিছুমাত্র 
অবিশ্বাস নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, হঠাৎ 

একথানি অলঙ্কার তুমি লইয়! যাইতে চাহ কেন? 
বছিরুদ্দিন। তাহা অনায়াসেই আপনি জিজ্ঞাসা করিতে 

পারেন) কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই আমি আপনাকে 
বলিতেছি, আমীর কোন সবিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি 

উহা লইয়া যাইতে মনম্থ করিয়াছি। কি নিমিত্ত লইয়া যাইন্েছি, 
তাহা আমি এখন আপনাকে বলিতে ইচ্ছা করি না) পরে 
আপনাকে বলিব। 

সেই ব্যক্তি। আচ্ছা, তাহা আর আমার এখন গুনিবাঁর 
কিছুমাত্র প্রয্ধোজন নাই। ইহার মধ্য হইতে তোমার ঘেখানি 

ইচ্ছা হয়, সেইথানি লইয়া যাও, না হয়, বাল্স সমেত সমস্তই 

লইয়। বাও। 
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বছিরুদ্দিন। সমস্তই আমি লইয়! যাইতে চাহি না, একখানি 
হইলেই চলিবে। 

“এই বলিয়৷ বছিকুদ্দিন সেই বাক্সের ডালা খুলিয়া! তাহার মধ্য 

হইতে তাহার ইচ্ছামত একখানি গহন! বাহির করিয়া লইয়া 
কহিল, “আপনি এখন এই গহনার বাক্স যেস্থানে ছিল, সেই 
স্থানে লইয়া যাইতে পারেন। একখানি গহনা! এখন আমরা 

লইয়৷ যাঁইতেছি, ছুই একদিবসের মধ্যে টাকা সহিত আসিয়া 
সমস্ত গহনা লইয়। যাইব ।” 

দ্বৃছিরুদ্দিনের উপরি-উক্ত প্রস্তাবে তিনিও সন্মত হইলেন; 

কিন্ত কহিলেন, প্জিজ্ঞীসা করি, একখানি গহনা তোমরা লইয়া 

যাইতেছ কেন % 

বছিকুদ্দিন। একটু প্রয়োজন আছে বলিয়াই, লইয়া যাই- 
তেছি। কেন মহাশয়! ইহাতে আপনার কোনরূপ আপত্তি 

আছে কি? যদি আমাদিগকে কোনরূপে অবিশ্বাস করেন, তাহ। 

হইলে বলুন, উহা! রাখিয়া যাই। 

সেই ব্যক্তি। তোমার উপর আমি কখনও কোনরূপে 

অবিশ্বাম করিয়াছি কি যে, আঁজ অবিশ্বাস করিতেছি । একখানি 

গহনা কেন, ইচ্ছা হয়, বাঁক সমেত সমস্ত অলঙ্কার লইয়া 
যাও, তাহাতেও আমার কিছুমাত্র অবিশ্বাস নাই। সমস্ত গহনা 

পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র একখানি লইয়া যাইতেছ, তাই 
আমি জিজ্ঞাস করিতেছিলাম যে, একখানি গহনা কি করিবে? 

বছিকুদ্দিন। একখানি গহনা কেন লইয়া যাইতেছি, তাহা 

কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন নাঁ। নামি যেমন আপনাকে 

মর্ধতোভাবে বিশ্ব করি, এবং আপনিও আমাকে বথেষ্টরূপে 
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বিশ্বীস করিয়া থাকেন; কিন্তু যেব্যক্তি এক কথার উপর নির্ভর 
করিয়া, একবারে এতগুলি টাঁকা প্রদান করিতেছেন, তিনি 

আমার্দিগকে কি কখনও এক কথায় বিশ্বাস করিতে পারেন? 

এই যে গহনাঁখানি আমি গ্রহণ করিলাম, তাহা! একবার উত্তমরূপে 
যাঁচাইয়া দেখিব। দেখিব, তালিকার লিখিত ইহার মূল্য ঠিক 
কিনা। যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে আর কোন কথাই থাকিবে 
না । তাহ হইলে ইনি আমাদিগকে অনায়াসেই বিশ্বাস করিতে 
পারিবেন। 

নেই ব্ক্তি। এউত্বম কথা । একখানি কেন, তুমি সমস্ত 
গহনাগুলিই লইয়া গিয়া কোন পোদ্দারের দ্বারা যাচাইয়। দেখ। 

যদি আমার কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে পরে উহার মূল্য পাঠা- 
ইয়া দিও। তোমার উপর আমার কোন প্রকারে অবিশ্বাস নাই। 

বছিরুদ্দিন। আপনি ত জানেন যে, ইহা কি প্রকারের 

অলঙ্কার। এতগুলি অলঙ্কার লইয়া বাজারে যাঁচাইতে গেলে, 
যেরূপ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাঁহাও আপনি অনায়াসেই 
অনুমান করিতে পারেন। সমস্ত গহনা লইয়া আমরা বাহির 
হইলে হয় ত আমরাও বিপদ্্রস্ত হইয়া পড়িব, আপনারও লোক্- 

সান হইবে। এই কারণ বশতঃ আঁমর! সমস্ত গহনা লইয়া ধাইতে 
চাহিনা; একখানিতেই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। 

সেই ব্ক্তি। আমার কিছুতেই আপত্তি নাই। তোমাদিগের 
যেরূপ অভিরুচি হয়, সেইরূপ করিতে পারেন। 

“এই বলিয়া! তিনি গহনার বাক্স লইয়া সেই গৃহ হইতে বহির্গত 
হইয়া গেলেন। আমরা সেই একথখানিমাত্র অলঙ্কার সঙ্গে লইয়া 

তাহা বাহিরের গৃহে আসিয়া উপবেশন করিলাম । 
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“গহনার বাক্স রাখিয়। তিনিও পরিশেষে সেই বাহিরের ঘরে 
আসিয়৷ আমাদিগের নিকট উপবেশন করিলেন । 

“পরিশেষে আমাদিগের সহিত এইরূপ সাবাস্ত হইল যে, কল্য 

এই গহনাখানি আমরা যাঁঢাইয়া দেখিব, এবং টাকার সংগ্রহ 
করিয়া, পরশ্ব সন্ধ্যার পর, সেই স্থানে আগমন করিয়া গহনা- 
গুলি লইয়া প্রস্থান করিব। 

“এইরূপ কথাবার্তা স্থির হইয়া গেলে, আমর! সেই স্থান 
হইতে প্রস্থান করিলাম । রাস্তায় গমন করিবার সময় বছিকুদ্দিন 

আমাঁকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি গহনাগুলি আপন চক্ষে ত 

দেখিলেন, উহা! দেখিয়া আপনার কি মনে হয়?” 
আমি। এখন আমার মনে আর কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত 

হয় না। কারণ, সেই লোকটা ষখন সমস্ত অলঙ্কারই সম্পূর্ণ 
বিশ্বস্তচিত্তে আমাদিগের হস্তে যাচাইয়া দেখিবার নিমিত্ত প্রদান 

করিতে প্রস্তত আছেন দেখিলাম, তখন উহা কৃত্রিম অনঙ্কার 
বাঁলয়া আমার মনে হয় ন। 

বছিরুদ্দিন। তাহা হইলে বোঁধ হইতেছে, উহা! প্রক্কতই 
স্বর্ণের অলঙ্কার ? 

আঁমি। আমার ত সেইকপ অনুমান হইতেছে । 
বছিরুদ্দিন। যেকাধ্য করিতে হইবে, তাহ! পুর্বে দেখিয়! 

শুনিয়া করাই বর্তব্য। বিশেষতঃ সাত হাজার টাকা একবারে 

প্রদান করিতে হইতেছে। 
আমি। তাহা ত নিশ্চয়। 

বছিরুদ্দিন। এই নিমিত্বই আমি নিক হস্তে একখানি গহনা 
উঠাইয়৷ লইয়া আসিলাম। 
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আমি। একথাটী আমি বুঝিতে পারিলাম না । 
বছিরুদিন। কি? 

আমি। ওরূপ ভাবে পুনরায় বাক্স আনাইয়া নিজ হবে 
একখানি গহনা! তুমি বাহির করিয়া লইলে কেন? তাহাকে 
বলিলেই ত তিনি একখানি অলঙ্কার বাহির করিয়া আনি! 
তোমার হস্তে প্রদান করিতেন । 

বছিরুদ্দিন। ইহার অর্থ আছে। 

আমি। ইহার আর অর্থ কি? 

বছিরুদ্দিন। কেন, আপনি কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। 
আমি। বুঝিতে পারিলে আর জিজ্ঞাসা করিব কেন? 
বছিরুদ্দিন। আমি চাঁহিলে বদি উনি সেই সকল গহন৷ 

হইতে অলঙ্কার না আনিয়৷ অপর কোন একখাঁনি অলঙ্কার আনিয়া 
হস্তে প্রদান করিতেন, তাহা হইলে আমি কিরূপে জানিতে 

পারিতাম, সেই সমস্ত অলঙ্কার স্ুুবর্ণের ? 

আমি। এখন তাহ কিরূপে বুঝিতে পারিবে ? 

নছিরুদ্দিন। হয় ত এমন হইতে পারিত, বাক্সের ভিতর ষে 

সকল অলঙ্কার আছে, তাহার সমস্তই পিত্ুলের। আর আমর! 

চাহিলে, তিনি একখানি অপর সুবর্ণের অলগ্কার বাহির করিয়া 

আনিয়া দিতেন। যাঁচাইয়া নিশ্চয়ই আমরা উহাতে সুবর্ণ পাই- 
তাম, এবং উহার উপর নির্ভর বা বিশ্বাস করিয়া পরিশেষে 

পিভ্ভলের অলঙ্কারগুলি আমাদিগকে লইতে হইত। এখন আর 

তাহ! হইতে পারে না। কারণ, আমি বাক্সের ভিতর হইতে 

কোন্ গহনাখানি- গ্রহণশ্করিব, তাহ! যখন তিনি অবগত নহেন, 
তখন তাহার মধ্যে তিনি একথানি নুবর্ণের অলঙ্কার রাখিয়া! আমা- 
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দিগকে প্রতারিত করিতে সাহনী হইতে পারেন না। যখন আমি 
নিজে সমস্ত অলঙ্কারের মধ্য হইতে যেকোন একখানি অলঙ্কার 

গ্রহণ করিতেছি, তখন উহা! পিতলের অলঙ্কার হইবারই সম্ভাবন!। 
সুতরাং যখন উহ! আমরা বাচাইয়া দেখিব, তখন সমস্ত কথাই 
বাহির হইয়া পড়িবে। এখন বুঝিতে পারিলেন, আমি কেন 
নিজ হস্তে সমস্ত গহনার মধ্য হইতে বে কোন একখানি গহন! 

বাহির করিয়া লইলাম? 

আমি। এ অতি উত্তম উপায় । কারণ, সমস্ত পিতলের 

গহনার মধ্যে বদি একথানি বা দুইখানি সোণার গহন! রাখা 
থাকে, এবং একজন অপরিচিত লোক তাহার মধ্য হইতে তাহার 

ইচ্ছামত যেকোন একখানি অলঙ্কার বাহির করিয়া লয়, তাহার 

হাস্তে যে নেই স্বর্ণের অলঙ্কারই আঁসিয়' +:৮তখ, তাহারই ব! 

অর্থ কি? 

বছিরুদ্দিন। তাহা ত হইল। অলঙ্কার যাঁচাইয়াও দেখিব; 

কিন্ক এখন টাকার সংগ্রহ হইবে কি প্রকারে? 

* আমি। আমারও সেই ভাবনা । 

বছিরুদ্দিন। যখন এ কাধ্ঠে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন একরূপ 
উপায়' কবিতেই হইবে। | | 

আমি। কি উপার করিছে চাহ বল? 

রছিরুদ্দিন। আপনি পাঁচ হাজার টাকা অপেক্ষা আর কিছু 

অধিক দিতে পারিবেন না কি? 

আগি। মোটে আমার সম্বল পাঁচ হাজার টাকা। একথা 

ঝামি পূর্ধেই তোমাকে বলিয়া, আর তাহা হইতে এক 
মহ মুদ্রা আমি আমার নিকট রাখিতে চাই। তাহাও তুমি 
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অবগত আঁছ। সুতরাং আর অধিক অর্থ কোথা হইতে 
আসিবে? | 

বছিকুদ্দিন। তাহা! ত অবগত আছি; কিন্তু সামান্ত টাকার 

নিমিত্ত কাষটা যে নুষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাই বা কিরূপে দেখিতে 

পারি। আচ্ছা, আপনি এক কাধ করুন। 
আমি। কি? 

বছিরুদ্দিন। আপনার নিকট ঘষে পাঁচ হাজার টাঁকা আছে, 
তাহার সমস্তই আপনি প্রদান করুন। উহা! হইতে এক হাজার 

টাকা রাখিবার এখন কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর যদি দিন 
দেন, ত সেই এক হাঁজার টাকার পরিবর্তে আপনি আরও কষ 

হাজার টাকা রাখিতে পারিবেন, দেখিবেন। 

আমি। আচ্ছা, তাহাই বেন হইল, আমি না হয়, পাঁচ 
হাজার টাক! প্রদান করিলাম । এক হাজার টাক! তুমি প্রদান 
করিতেছ ; কিন্তু অবশি্ট আর এক হাজার টাকা কোথা হইতে 

আসিবে ? 

বছিরুদ্দিন। তাহাঁর নিমিত্ত আপনাকে আর অধিক চিন্তা 

করিতে হইবে না। আমার স্ত্রীর যে সকল অলঙ্কার আছে, 
তাহাই বন্ধক দিয়া না হয়, আর এক হাজীর টাঁকাঁর যৌগাড় 

করিয়া লইব। কারণ, এক্প অবস্থায় সামান্য অর্থের নিমিত্ত 

এই কাধ্য পরিত্যাগ করিলে, এন্ধপ স্থযোগ জীবনে আর 

কখনও পাইৰ না। 
: “আমাদিগের মধ্যে, এইরূপ কথাবার্তা হইবার পর, আমরা 

উভয়ে উভয়দিকে গমন করিলাম । বছিকুদ্দিন তাহার গৃহে গমন 

করিতেছে বলিয়া একদিকে চলিয়। গেল, আমিও আমার গৃহে 
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আসি! উপনীত হইলাম । ঘাইবাঁর সময় বছিকদ্দিন গহনাথানি 

আমাকে প্রদান করিয়। গেল। রাত্রিকালে উহ! আমার নিকটেই 

রহিয়। গেল। 

“পরদিবস প্রাতঃকালে বছিরুদ্দিন আসিয়! আমার বাড়ীতে 

উপস্থিত হইল ও কহিল, “আপনার পরিচিত যদি কোন পোদ্দার 

থাকে, তাহাকে এই স্থানে ডাকাইয়া গহনাখানি যাচাইয়! দেখিলে 

ভাল হয়।” 

“আমার বাড়ীর অতি সন্নিকটেই একজন স্বর্ণকারের একটী 

দোকান ছিল। তাহাকে ভাঁকিয়া আমি আমার বাড়ীতে আনি- 

লাম, এবং বছিরুদ্দিনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, “এই ব্যক্তি 

আমার নিকট একখানি অলঙ্কার বিক্রয় করিতে চাহেন, কি সুল্যে 

আমি উহা গ্রহণ করিতে পারি, তাহা যদি তুমি বলিয়৷ দিতে 

পার, তাহা হইলে আমি সবিশেষরূপে উপরূত হই ।” 

উত্তরে স্বর্ণকার কহিল, “সে আর আশ্চধ্য কি! আপনারা 

গহনাখনি লইয়া আমার দোঁকানে আন্ন, সেই স্থানে বসিয়া 

উত্তমরূপে যাচাই করিয়া, আধঘণ্টাঁর মধ্যে মূল্য অবধারিত করিয়া 

দিব।” 

স্বামরা উভয়েই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার সহিত, 

তাহার সেই দোকানে সেই অলঙ্কারের সহিত গমন করিল্ম। 

দোকানদার আমাদিগকে তাহার দৌকানে বসাইয়া আমাদিগের 

সম্ুথে সেই গহনাখানি ওজন করিয়া, কসিয়া দেখিয়া, এবং পরি- 

শেষে তাহার এক অংশ পোঁড়াইয়। পর্য্ত্ত দেখিয়া» যে দাম বলিয়া 

দিল, তাহাতে দেখিলাম, তালিকার লিখিত দাম অপেক্ষাও টা 

ধাম অধিক। 
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“ভাবায় যে দাম লেখ! আছে, তাহা অপেক্ষা উহাডে 
অধিক সুর স্বর্ণ আছে জানিতে পারিয়া, আমি বছিরুদ্দিনকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “তালিকার লিখিত মূল্য অপেক্ষা ইহার মূল্য 
অধিক হইতেছে ফেন 1 

“উত্তরে বছিকুদ্দিন কহিল, “যে সময় সেই সকল ভ্রব্য অপহৃত 

হইয়াছে, দেই দময় অপেক্ষা যে সময় সেই সকল অলঙ্কার প্রস্ত 
হইয়াছিল, নেই সময় স্থুবর্ণের মূল্য অনেক কম ছিল। তাং 
পুলিস তালিক! প্রস্তত করিবার ময় যে মূল্যের সুবর্ণ দ্বারা উহ! 
প্রস্তুত হয়, সেই মৃল্যই তালিকাতে লিখিয়া লইয়াছে; স্ৃতরাং 

এখন তাহার দাম আরও অধিক হইবেই ত। এরূপ অবস্থায় 

দেখিতেছি, আমাদিগের আরও কিছু অধিক লাত হইবার সস্তাবন!। 

কিন্তু যাহার নিকট ষেই মস্ত অলঙ্কার আছে, একথা তাহাকে 
বলিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।” 

“এইরূপে অলঙ্কীরখানি যাঁচাইয়া দেখিয়া আমর! উভয়েই 

অতিশয় জত্তষ্ট হইলাম, এবং টাকার সংগ্রহ করিরার মানষে 
আপন স্থানে প্রস্থান করিলাম। ূ 

“আমি যে পাঁচ হাঁজার টাকার কথা বলিয়াছিলীম, তাহ সংগ্রহ 

করিয়। তাহার পরিবর্তে পাঁচখানি" হাজার হাজার টাকার .নোট 

আনিয়া আমার নিকট রাখিয়া! দিলাম। 

. প্পিরদিরদ মন্ধ্যার পূর্বেই রছিরুদ্দিন আসিয়! উপস্থিত হইল ও 

আমাকে কহিল, "আনি দ্ই সহমত টাকাই সংগ্রহ করিয়া তাহাকে 

প্রদান করিয়া আগিয়াছি। সন্ধ্যার পর অবশিষ্ট টাকাগুনি সংগ্রহ 
করিয়। তাহার নিকট , লইয়া আসিব, এইবপ বন্দোবস্ত ঠ্রিক 
নরিয়। আসিয়াদ্ি।* 
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“সন্ধার পর সেই পাঁচ হাজার টাকার নোট লইয়া বছিরুদ্দিনের 
সহিত তাহার বাড়ীতে গমন করিলাম । দেখিলাম, তিনি তাহার 

সেই বাহিরের ঘরে আমাদিগের প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন । 

আমরা গিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলে, তিনি কহিলেন, 

"কেমন বছিরুদ্দিন! অমস্তই ঠিক করিয়। আসিয়াছ ত?” 
“উত্তরে বছিরুদ্দিন কহিল, “ছুই সহস্র টাকা ত আমি আপ- 

নাকে দিয়াই গিয়াছি, অবশিষ্ট পাঁচ হাজার টাকা আমরা সঙ্গে 

করিয়৷ আনিয়াছি।” 

«এরই কথা গুনিয়া তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহার 
বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন। পূর্বে যেরূপ ভাবে ঘরের এবং 
বাড়ীর দূরজ৷ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে উহা! বন্ধ 

করিয়া, যে ঘরের ভিতর আমর! দেইদিবস গিয়া উপবেশন 

করিয়াছিলাম, সেই ঘরের ভিতর আমাদিগকে বসিতে বলিয়া, 
তিনি বাহিরে গমন করিলেন, এবং অতি অন্প সময়ের মধ্যে পুর্বব- 

বর্ধিত সেই গহনার বাঝুটা সঙ্গে করিয়। পুনরায় সেই ঘরের ভিতর 
প্রবেশ করিলেন। পরে গহনার বাক্সটার চাবি আমার হস্তে 
প্রদান করিয়া কহিলেন, “আপনি এখন গহনাগুলি, আপনা- 

দিগের নিকট যে তালিক! আছে, তাহার সহিত মিলাইয় গ্রহণ * 
করিতে পারেন ।” 

«আমরা মেই বান্সটী খুলিয়া সেই তালিকার সহিন্ 
সমস্ত গহনা মিলাইয়া দেখিলাম যে, উহা! ঠিক আছে। তখন 
সেই গহ্নাগুলি পুনরায় সেই বাক্সের ভিতর পুরিয়া তাহানে 
চাবি বন্ধ করিয়া দিলাম । চাঁবি আপনার নিকট রাখিয়া, আমার 
যে পাচ হাজার টাকার নোট ছিল, তাহা বাহির করিয়া দিলাম'। 
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তিনি সেই নোটগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইয়া 
কহিলেন, “এখন আপনারা এই সকল গহনা লইয়া নিজ স্থানে 

প্রস্থান করিতে পারেন ।” 

“তাহার এই কথা শুনিয়। গহনাসমেত সেই বাক্সটী লইয়া, 

আঁমর! সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। তিনিও সেই নোট- 
গুলির সহিত আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘর হইতে বহির্গত 

হইলেন, এবং অন্ত দিকে প্রস্থান করিলেন । 
“রাস্তা হইতে একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া আমরা বাড়ীতে 

গমন করিলাম। বছিরুদ্দিন আমাকে আমার বাড়ীতে পৌছিয়া 

দিয়া আপন বাসায় গমন করিল । বাঝ্সসমেত সমস্ত গহনা আমার 

নিকটেই রহিয়া গেল। গমন করিবার সময় বছিরুদ্দিন বলিয়া 
গেল যে, কল্য পুনরায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, 

এবং সেই সময় হইতে গহনাগুলি বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত 

ঠিক করিবে । 
“পরদিবস যে সময়ে বছিরুদিনের আসিবার কথা ছিল, 

নেই সময়ে বছিকুদ্িন আর আগমন করিল না। সমস্ত দিবস 
তাহার অপেক্ষাঞ্ন বাড়ীতে বসিয়া রহিবাম) কিন্তু সে আর 

সেইদিবস আসিল না । পরদিবসেও সেইরূপ হইল। এইরূপে 

ক্রমে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল। বছিরুদ্দিনকে আর 
দেখিতে পাইলাম না । মনে করিলাম, হয় ত সে পীড়িত হইয়! 

পড়িয়াছে। তাঁহার বাড়ী যে কোথায়, তাহা আমি জানিতাম 

নাঁ। স্থৃতরাং সেই স্থানে গমন করিয়া! তাহার কোনরূপ যে 

সন্ধান করিব, ভীহাঁও হইল না। এইরূপে ক্রমে পনরদিবন অত্তি- 
বাহিত হইয়! গেল। 
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“পনরদিবসের মধ্যে যখন দেখিলাম, বছিরুদ্দিন আমার বাড়ীতে 
আর আগমন করিল না, তখন সেই সকল অলঙ্কারের দুই এক- 

থানি বিক্রয় করিবার বাঁসনা করিলাম। আমাদিগের বাড়ীর 

সন্নিকটে যে ন্বর্ণকার বাস করিত, এবং যাহার নিকট গিয়া পুর্বে 
একখানি গহন! যাচাই করিষ়। দেখিয়াছিলাম, আর একখানি গহনা 
লইয়া পুনরায় তাহার নিকট গমন করিলাম, এবং তাহাকে 

কহিলাম, “কয়েকখানি অলঙ্কার আমার নিকট অনেকদিবস্ 

পধ্যন্ত বন্ধক ছিল। ধযেব্যক্তির অলঙ্কার, তিনি স্থদসমেত টাক! 

প্রদান করিয়া সেই সকল অলঙ্কার পুনরায় গ্রহণ করিতে অসমথ 
হইয়া, সেই সকল অলঙ্কার আমাকে বিক্রয় করিয়া লইন্ডে 

বলিয়াছেন। সুতরাং সেই অলঙ্কারগুলি আমি ক্রমে বিক্রয় 
করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা! করিয়াছি, এবং একথানি আনয়নও করি- 

যাছি। আমার ইচ্ছা, এই অলঙ্কারখানি গলাইয়৷ উহাতে কত 

মূল্যের স্বর্ণ আছে, তাহা আমাকে ঠিক করিয়া দেও। আমি 
অপর স্থানে লইয়া গিয়া উহ! বিক্রয় করিয়া ফেলি। আর 

যুদি তুমি নিজেই উহা! ক্রন্ন করিতে সম্মত হও, তাহ! হইলে 
আমি উহা! তোমার নিকট বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি।” 

“এই বলিয়া সেই অলঙ্কারখানি আমি তাহার হস্তে প্রদান 

করিলাম। তিনি উহা উত্তমরূপে কমিয়া মাঁজিয় দেখিয়া আমীকে 

কহিলেন, “যে ব্যক্তি এই অলঙ্কারথানি ,আপনার নিকট বদ্ধক 

দিয়াছিল, সেই ব্যক্তি আপনার পরিচিত, কি অপরিচিত ?” 
আমি। কেন মহাঁশয় ! আপনি একথা জিজ্ঞীসা! করিতেছেন ? 

স্বর্ণকার। প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই নিগার ৮০৮৫ 
আমি। কি প্রয়োজন? 



৪৬. দ্বারোগার ঘপ্তর, ৮৪ম দংখ্যা। 

স্বর্ণকার। কি গ্রয়োজন, তাহা আমি পরে বলিতেছি, অগ্রে 
আপনি আমার কথার উত্তর প্রদান করুন দেখি | ্ 

আঁমি। যেব্যক্ষি এই অলঙ্কার আমার নিকট বন্ধক রাখিয়া- 
ছিলেন, তিনি আমার নিকট সবিশেষরূপে পরিচিত নহেন ১ কিন্তু 

একবারেই ফে অপরিচিত, তাহাও নহে। 

ত্বর্ণকাঁর। এরূপ অলঙ্কার আর করখানি সে ব্যক্তি আপনার 

নিকট বন্ধক রাঁখিয়াছিল ? 

আমি। আরও ছুই একখানি আছে। 

স্বর্কার। কত টাকায়? 

আমি। তাহা আমার ঠিক মনে নাই । কাগজ না দেখিয়া 
আমি আপনার একথার উত্তর দিতে সমর্থ নহি। 

স্বর্ণকার। সুদ, কি আদলের টাক! সে কখনও কিছু প্রদান 

করিয়াছে কি? 

আমি। না। 

“আমার এই কথা শুনিয়। সেই স্বর্ণকার সেই গহনাখাঁনি আর 
একবার উত্তমরূপে কিয়া! দেখিলেন ও কহিলেন, “আমার বোধ 

হইতেছে, আপনার অনেকগুলি টাঁকা লোক্সান হইবে ।” 
* আমি। কেন? রর 

হ্র্ণকার। আমার বিবেচনায় এই অলঙ্কারখাঁনি স্বর্ণের 

বলিয়া অন্গমান হয় না। 

আমি। কি বলিয়া অনুমান হয়? 

গ্র্ণকার। পিতলের । 

আমি। তাহা কখনই হইতে পারে না। সে যে আমাকে 

ঠফাইবে, ইহা আমি কোন প্রকারেই মনে করিতে পারি না। 
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র্ণকার। আপনি মনে করন বা না করন, কিন্তু আপনি" 
যে প্রতারিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে আঁর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
এ অলঙ্কার কোনরূপেই বর্ণের হইতে পারে না, ইহা পিতলের 
গহন] । 

আমি। আপনি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা পিতলের ? 
' স্বর্ণকার। তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি 

কেন, আপনি যেকোন স্বর্ণব্যবসায়ী লোককে দেখান, হাতে 

করিয়াই তিনি কহিবেন, ইহা পিত্তলের। কসিয়। দেখিবারও 

কোনরূপ প্রয়োজন হইবে না। 
আমি। তাহা হইলে আপনাকে আর একটু কার্য করিতে 

হইতেছে। 
ক্র্ণকার। কি? 

আমি। আমার সহিত একবার আপনাকে আমার বাড়ীতে 

গমন করিতে হইবে। 

ত্বর্কার। কেন? 

আমি। সে ষেগহনা করখাঁনি আমার নিকট রাখিয়াছিল, 
তাহার সমস্তগুলিই আমি আপনাকে দেখাইব। আপনি দেখিয়া 
বলিখা দিন যে, সেই সকল অলঙ্কার পিস্তলের কি স্বর্ণের | 
নতুবা আমি কোনরূপেই আমার মন স্থির করিতে পারিতেছি,না। 

স্বর্ণকার। আর কয়খানি গহন! আছে? 

আমি। চারি পাঁচখানি হইবে। 

স্বর্ণকার। আচ্ছা চলুন, আপনি আমার প্রতিবেশী, আপ- 

নারু একটা কথা " শুনিলে চলিবে কিদ্[পে? বিশেষতঃ আমা 
দিগের কাধ্যই এই। 
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«এই বলিয়া কঠিপাথর হস্তে লই সেই স্বর্ণকার আমার সহিত 

আমার বাড়ীতে গমন করিলেন। 

“বাড়ীতে গিয়া সেই বাক্স হইতে আরও চারি পাঁচখানি 
অলঙ্কার বাহির করিয়া আনিয়া আমি সেই স্বর্ণকারের হস্তে 

প্রদান করিলাম । তিনি এক একখানি করিয়া সমস্তগুলিই 
কিয়া দেখিলেন ও কহিলেন, “ইহার একখানিও স্বর্ণের নহে । 

সমস্তই পিভ্তলের গহনা, সোণাঁলি গিল্টি করা ।” 
আমি। তাহা হইলে ত দেখিতেছি, আমার সর্বনাশ হইয়াছে ! 

আমার ষথাসর্বস্ব গিয়াছে ! 

স্বর্কার। কেন, এই সকল গহনা রাখিয়া আপনি কত 

টাকাই দিয়াছেন যে, আপনার যথাসব্বন্য গিয়াছে? 

আমি। আমি আর ছুঃখের কথা৷ বলিব কি, আমি পূর্বে 
আপনাকে যাহা বলিয়াছি, তাহার সমস্ত প্রকৃত নহে। আমি 

ইচ্ছা করিয়া ছুই একটা মিথ্যা কথা কহিয়াছি। কেবল যে এই 
কয়খানি গহনাই আমি বন্ধক রাখিয়াছি, তাহা নহে; আমার 

বাহা কিছু ছিল, তাহাই যে কেবল গিয়াছে, তাহা নহে। 

তদ্বতীত আমি খণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি আজীবনকাল 

পরিশ্রম করিয়া অতি কষ্টে কোনরূপে পাচ হাঁজার টাকার সংহান 
করিয়াছিলাম। তদ্বতীত আর এক ব্যক্তির নিকট হইতে আরও 

ছুই সহস্ত্র মুদ্রা খণ করিয়া অধিক সুদের লোভে সেই সাত 

হাঁজার টাকা একজনকে কর্জ দিয়াছিলাম। তিনি আমার নিকট 

প্রায় বিশ হাজার টাক! মূল্যের অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়াছিলেন। 

“এই বলিয়া! সেই বাসের ভিতর যতগুলি গহন! ছিল, সমস্তুই 
আনিয়। সেই স্বর্ণকারের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। 
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“ন্বর্ণকারও এক একখানি করিয়া তাহার সমন্তগুলিই কসিয়া 1 

দেখিলেন ও কহিলেন, “ইঘার একখানিও সুবর্ণের নহে, সমস্তই 
পিত্বলের 1% 

“স্ব্ণকারের এই কথা শুনিয়া আমার মনে যে কিরূপ ভাবের 

উদয় হইল, তাহা, পাঠকপাঠিকাঁগণ ! আপনারাই অন্ুমীন করিয়া! 
দেখুন। আমি চতুদ্দিক অন্ধকার দেখিলাম, এবং কিছুক্ষণের 

নিমিত্ত আমি আমার বিবেচনা ও বুদ্ধি হারাইয়া' ফেলিলাম। 

সেই সময় আমার যে কি করা কর্তব্য, তাহার কিছুই স্থির 
করিতে না পারিয়া, সমস্ত গহনা সেই বাকের ভিতর পুরিয়া 

বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলাম! তাহার পর ঘরের ভিতর একস্কানে 

উহা! রাখিয়া আমি আমার বিছানার উপর গিয়া শয়ন করি- 
লাম। স্বর্ণকারও আমার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে 

আপন দোকানাঁভিমুখে গমন করিল। 

“আমি কতক্ষণ যে আমার ফ্ছানার উপর একরূপ অর্দী- 

অচেতন অবস্থায় ছিলাম, তাহা জানি না। কিন্তু যখন আমার 
সম্পূর্ণ জ্ঞানের পুনরায় উদয় হইল, তখন দেখিলাম, আমার স্ত্রী 

আমার নিকট নিতান্ত বিষন্নবদনে বনিয়া আমাকে ব্জন কর্তৈছে। 

আমান্ব সম্পূর্ণরূপে চৈতন্তের উদয় হইলে, আাঁর স্ত্রী আমাকে .. 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার এরূপ অবস্থা হইয়াছিল কেন?” 
উত্তরে আমি কহিলাম, “কেন, তাহ! আর কি বলিব? 

আমার জীবনের ত একরূপ শেষ হইয়াছে! কিন্তু তোমাদিগকেও 

একবারে পথের ভিখারী করিয়। দিয়াছি! তোমাদিগের অব- 

বন্ত্রের যে সংস্থান ছিল, তাহার সমস্তই আমি নিজ বুদ্ধির দৌষে 

ন$& করিয়াছি! 
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“আমার কথা শুনিয়া, আমার স্ত্রী কিছুই বুঝিতে পারিল 
না। কারণ, সে আমার সেই পাঁচ হাজার টাকার কথা কিছুমাত্র 
অবগত ছিল না। আমার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, এখন তাহার 
সমস্ত অবস্থা তাহাকে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া সে 

একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল এবং কহিল, “যাহা! হই* 

বার তাহা হইয়াছে, যাহ! ঘটিবার তাহা৷ ঘটিয়াছে, এখন আপন 
মনকে স্থির করিয়! যদি ইহার কোনরূপ উপায় করিতে পারেন, 
তাহার চেষ্টা দেখুন।” তাহার কথার উত্তরে আমি কহিলাস, 
“এখন আর আমি কি চেষ্টা দেখিব? যখন হস্তের , টাক! 

হস্তাস্তর করিয়া ফেলিয়া তাহার পরিবর্তে কতকগুলি পিস্তলের 

অলঙ্কার ক্রয় করিয়াছি, তখন নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দেওয়া 

ভিন আর কি করিতে পারি ?” 
প্রত্যুত্তরে আমার স্ত্রী কহিল, “যাহার নিকট হইতে তুমি 

এই সকল অলঙ্কার ক্রয় করিয়াছ, তাহার বাড়ী ত তুমি চিন। 
তাহার নিকট গমন করিয়া দেখ, সে এখন কি বলে ।” 

“আমি আমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া মনে করিলাম, এ পরামর্শ 

মন্দ নহে । মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, যাহার নিকট হইতে অলঙ্কার- 
গুলি ক্রয় করিয়াছিলাম, তাহার সাহত সাক্ষাৎ করিবার মানসে 

তাহার বাড়ীতে গমন করিলাম। সেই স্থানে গিয়৷ দেখি; সেই 
বাড়ী শূন্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, লোকজন কেহই সেই 
বাড়ীতে নাই। কোন্ ব্যক্তি সেই বাড়ীতে বাস করিত, তাহা 
জানিবার নিমিত সেই স্থানে একটু অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু 
কেহই তাহার নাম বঞ্ধিতে পারিল না। তাহাদিগের নিকট 

হইতে কেবলমাত্র ইহাই জানিতে গপারিলাম যে, কেবলমাত্র 
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দশ পনরদিবসমাত্র সেই ব্যক্তি সেই স্থানে বাঁস করিয়া আট 
দশদিবস হইল, সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথায় 
চলিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া আমি তাহাকে 
বাহির করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাহার 

*ানরূপ সন্ধানই করিয়া! উঠিতে পারিলাম না। যখন তাহার 
কোনরূপ সন্ধান পাইলাম না, তখন বছিরুদ্দিনের নিমিত্তও অনেক 

স্থানে অনেকরূপ অনুসন্ধান করিলাম; কিস্তু তাহারও কোন- 

রূপ ঠিকানা করিয়া উঠিতে সমর্থ হইলাম না । 

“এখন মহাশয়! আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, এবং যাহ! 

যাহা ঘটয়াছিল, তাহার সমস্ত কথা অকপটচিত্তে আপনার নিকট 
প্রকাশ করিয়া বলিলামূ, এখন আপনার বিবেচনায় যাহা কর্তব্য হয়, 
তাহা করুন|” এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। 

ভাহাকে আমি সাত্বনা করিয়া, “এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানের 

ভার আমি গ্রহণ করিব, এই বলিয়া তাহাকে কথঞ্চিৎ ই 

সুস্থ করিলাম । 

, পরদিবস হইতেই আমি এই মোকদমার অন্থসন্ধানে প্রবৃত্ত 

হইলাম। এইরূপ উপাক্ক অবলম্বন করিয়া, যে সকল লোক 

জীবনাপন করিয়! থাকে, তাহাদিগের অনেককেই আমি জানি-* 

ভীম। *সেই লোকদিগকে ক্রমে আমি সেই বাবুকে দেখাইতে 
লাগিলীম। এইরূপে প্রায় ছুই তিনদিবসকাঁল অনেক লোককে 
ভীহাকে দেখাইতে দেখাইতে একটী লোককে তিনি চিনিতে 

পারিলেন এবং কহিলেন, “মহাঁশয় | ইহার নামই বছিরুদ্দিন।* 
বুছিরুদ্দিনকে এই কথা৷ জিক্তাসা করির্ল, যেধপ ঘটনা হইয়া: 

ছিল, সে আমার নিকট মেইরূগই বলিল। পরিশেষে কহিল। 



৫২ দ্বারোগার ঘগ্তর, ৮৪ম সংখ্য1। 

“মহাশয়! আমারও ইহাতে ছুই সহ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। 
আমি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া, ইহার সহিত এই 

কয়দিবস সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই।” 

বছিরুদ্দিন যাহাই বলুক না কেন, অনুসন্ধানে সমন্তই বাহির 

হইরা পড়িল। যে বাক্তি গহনাগুলি বিক্রয় করিয়াছিল, সেই 
ব্যক্তিও পরিশেষে ধৃত হইল, এবং তাহাকে ছুই সহস্র টাকা 
বছিরুদ্দিন প্রদান করে নাই, ইহাঁও জানিতে পারিলাম। অন্ব- 
সন্ধানে আরও জানিতে পারিলাম যে, সেই ব্যক্তি বছিরুদ্দিনের 
একজন সহচর। উভয়ে মিলিত হইয়া এই ভয়ানক জু 
ব্যবসা অবলম্বন করিয়া, সেই ব্যক্তির নিকট হইতে পাঁচ হাজার 

টাক! হস্তগত করিয়াছে। 

অনেক কষ্টে আমি উভয্নের নিকট হইতে তিন হাজার টাকা 

আদায় করিলাম। অবশিষ্ট ছুই হাঁজার টাকার আর কোনরূপ 

উদ্ধার হইল ন1। 
বিচারে বছিরুদ্দিন এবং তাহার সঙ্গী উভয়েই কারাদণ্ডে 

দণ্ডিত হইল। 

সম্পূর্ণ? 
পাপা সী অসি সস পিপি ছল 

্ * জাগামী বৈশাখ। মাসে টাকি বর্ষের প্রথম ম সংখ্যায় 

“প্র ণুয়ে সংশয় |” 












